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1. Introdução
1.1

Identificação do Projeto
O presente relatório contém o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Expansão da Zona
Industrial da Pereira localizado na freguesia de Miranda do Corvo, concelho de Miranda do Corvo.
O projeto em causa encontra-se em fase de estudo prévio.
A solução urbanística do estudo prévio alvo do presente EIA é a que se encontra preconizada no
Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira o qual foi sujeito a uma Avaliação Ambiental
Estratégica, e aprovado com a publicação do regulamento do Plano de Pormenor, pelo Aviso n.º
3054/2015, de 23 de março.

1.2

Identificação do proponente
O proponente do projeto é o Município de Miranda do Corvo, sedeado na Praça José Falcão,
3220-206 Miranda do Corvo com os seguintes contactos:
· Telefone: 239 530 320
· Fax: 239 532 952
· Email: camara@cm-mirandadocorvo.pt

1.3

Enquadramento legal
Tendo em conta o regime jurídico da urbanização e edificação (Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de
dezembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro, pelo DecretoLei n.º 26/2010, de 30 de março e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro) o projeto em
causa insere-se numa operação de loteamento, na medida em que o projeto tem por objeto a
constituição de lotes destinados à edificação.
Regime de avaliação de impacte ambiental
Em termos de enquadramento legal, ao abrigo do regime jurídico de AIA, a expansão da Zona
Industrial (ZI) da Pereira encontra-se sujeita a AIA nos termos da subalínea ii) da alínea b), do nº 4,
do Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º
37/2017), ‘’qualquer alteração ou ampliação dos projetos incluídos no anexo I ou do anexo II, já
autorizados, executados ou em execução e que não tenham sido anteriormente sujeitos a AIA
quando, o resultado final do projeto existente com a alteração ou ampliação prevista atinja ou
ultrapasse o limiar fixado para a tipologia em causa e tal alteração ou ampliação seja, em si
mesma, igual ou superior a 20% da capacidade instalada ou da área de instalação do projeto
existente, ou sendo inferior, seja considerado, com base em análise caso a caso nos termos do
artigo 3.º, como suscetível de provocar impacte significativo no ambiente’.
O projeto em avaliação configura a tipologia de Projetos de Infraestruturas cujo limiar para a
sujeição a AIA é ter uma área igual ou superior a 20 ha (alínea 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro). A Zona Industrial da Pereira atualmente possui uma área de cerca
de 17 ha, a qual com presente projeto de expansão ficará com uma área de 48,2 ha. De acordo
com o referido está sujeito a AIA.
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1.4

Identificação da entidade licenciadora e da autoridade de AIA
A entidade competente para autorização do projeto é a Câmara Municipal de Miranda do Corvo.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º 37/2017,
de 2 de junho), estando o projeto da Zona Industrial da Pereira abrangido pelo anexo II e de
acordo com alínea b do artigo 8.º a autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C).

1.5

Antecedentes
A Zona Industrial (ZI) da Pereira existe desde 1995, ano em que foi aprovado um Loteamento
Industrial, que disponibilizava 22 lotes industriais com uma área total de cerca 17 ha.
Em 2004, foi iniciado o processo de elaboração do Plano de Pormenor da ZI da Pereira, que
próximo da sua fase final, em 2007, ficou suspenso devido à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de junho, referente à Avaliação Ambiental Estratégica, que obrigou a sua
realização.
Paralelamente, atendendo às diferentes políticas e às estratégias estabelecidas pelo Executivo da
Câmara Municipal de Miranda do Corvo, o Plano de Pormenor (PP) não avançou com a celeridade
desejada, tendo sido relançado após alguns anos, com pequenas alterações que decorrem da
necessidade de adaptar o PP às sucessivas alterações do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial, uma alteração ao loteamento industrial existente e à necessidade de
disponibilização de mais lotes para indústria.
Devido à necessidade de dar resposta a solicitações de implantação de indústrias, a Câmara
Municipal de Miranda do Corvo, procedeu em 2007 à ampliação e alteração do loteamento
aprovado em 1995.
A alteração visou dar continuidade e completar a rede viária existente, desenvolvendo um
arruamento estruturante. A ampliação teve como propósito dotar a zona industrial de mais 6
lotes todos em terrenos pertencentes à Câmara Municipal e de deixar previstas áreas de
infraestruturas para possibilitar a construção de dois novos arruamentos para posteriores
desenvolvimentos da zona industrial. Com a ampliação de 2007, a zona industrial passou a deter
uma área de 18,8 ha e 28 lotes.
De referir, no entanto, que no âmbito desta alteração apenas se procedeu à execução do
arruamento.
Posteriormente, foi retomada a elaboração do Plano de Pormenor (PP), tendo o processo sido
acompanhado de uma Avaliação Ambiental Estratégica, tendo o PP sido finalizado em 2015 com a
publicação do regulamento do PP, pelo Aviso n.º 3054/2015, de 23 de março.

1.6

Metodologia e Estrutura do EIA

1.6.1 Metodologia Geral
O EIA foi desenvolvido em conformidade com a legislação em vigor ( Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º
179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho), tendo em atenção as
especificidades do projeto, a fase em que se encontra e as características da área de implantação
do mesmo.
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A caracterização do estado atual do ambiente considera os fatores ambientais considerados pela
legislação e suscetíveis de serem afetados pelo projeto e as suas inter-relações, nomeadamente:
§

Clima

§

Geologia e Hidrogeologia

§

Recursos Hídricos Superficiais

§

Ambiente Sonoro

§

Qualidade do Ar

§

Fauna e Flora

§

Património arquitetónico e arqueológico

§

Paisagem

§

Uso do Solo

§

Ordenamento do Território

§

Sócio economia

Os trabalhos relativos à caracterização do estado atual do ambiente decorreram entre outubro
2016 e fevereiro de 2017 destacando-se neste período a realização dos seguintes estudos
específicos com medições na área de estudo:
§

Caracterização da qualidade química das águas superficiais do rio Corvo e numa
linha de água afluente do rio Corvo;

§

Caracterização dos níveis de ruído junto aos recetores sensíveis na envolvente da
Zona Industrial;

§

Caracterização dos biótopos existentes na área de estudo;

§

Mapeamento do uso do solo na área de estudo;

§

Levantamento fotográfico da área de estudo no âmbito da caracterização da
Paisagem;

§

Prospeção arqueológica terrestre.

Importa referir que o projeto em análise é um loteamento cuja finalidade é a preparação do
terreno e construção das respetivas infraestruturas, pelo que o projeto não possui fase de
funcionamento. O funcionamento depende do uso que é dado a cada lote, que em si próprio não
tem atividade. No ato de ocupação dos lotes haverá um processo de licenciamento autónomo
que terá, caso se justifique por lei, uma Avaliação de Impacte Ambiental. Neste contexto, e
desconhecendo-se a tipologia das indústrias que irão ocupar a Zona Industrial, uma ve z que
poderão ser admitidas qualquer tipo de atividade industrial prevista no Regime de Exercício da
Atividade Industrial, armazéns, serviços e comércio, não cabe, no âmbito da presente avaliação,
analisar os impactes da fase de funcionamento.
No entanto, apresenta-se uma avaliação dos impactes associada à presença do loteamento, ou
seja, dos arruamentos, das áreas impermeabilizadas e da nova morfologia do terreno (resultante
dos aterros e escavações).
A fase de desativação também não é alvo de avaliação, na medida em que está condicionada pela
desativação das atividades que vierem a ocupar o loteamento, desconhecendo-se quer a data de
implantação das atividades quer o período de vida útil dessas mesmas atividades.

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Pág. 3 de 189

Com base na caracterização do estado atual do ambiente, e nas características do projeto e ações
a desenvolver, procedeu-se à identificação e avaliação dos impactes ambientais, positivos e
negativos decorrentes da construção do loteamento.
Em face da avaliação dos impactes ambientais o presente estudo sugere um conjunto de medidas
mitigadoras.
Os estudos ambientais foram efetuados com a colaboração do promotor tendo para o efeito sido
realizadas diversas reuniões entre os membros da equipa técnica e o promotor, o qual
disponibilizou total acesso à área da Zona Industrial e facultou informação quer processual quer
técnica afeta ao projeto.
1.6.2 Estrutura
O EIA foi realizado e estruturado tendo em conta a legislação em vigor sobre Avaliação de
Impacte Ambiental.
O presente EIA é apresentado em 3 volumes:
§

Volume I - Resumo Não Técnico;

§
§

Volume II – Relatório;
Volume III – Anexos.

O Volume I contém o Resumo Não Técnico (RNT) o qual tem como papel sumariar e traduzir em
linguagem simples o conteúdo do estudo, permitindo que o público em geral se familiarize com as
principais questões relacionadas com o projeto.
Este documento segue os “Critérios de Boa Prática para a elaboração e Avaliação de Resumos Não
Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” publicados em 2008 pela Associação Portuguesa de
Avaliação de Impactes e pela Agência Portuguesa do Ambiente.
O Volume II tem em consideração entre outros o previsto no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro. Inclui a análise das várias componentes estudadas, nomeadamente:
Clima, Hidrogeologia, Recursos Hídricos Superficiais, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar,
Alterações Climáticas, Sistemas Ecológicos, Uso do solo, Ordenamento do Território, Paisagem, e
Sócio economia. A estrutura geral do Volume II é a seguinte:
1- Introdução
2- Descrição do projeto e das alternativas consideradas
3- Caracterização do ambiente afetado pelo projeto
4- Evolução da situação ambiental na ausência de projeto
5- Análise de impactes
6- Medidas de mitigação e recomendações
7- Monitorização
8- Lacunas técnicas ou de conhecimento
9- Conclusões
10- Bibliografia
O Volume III contém os Anexos que correspondem a informação relativa a estudos sectoriais
específicos preparados durante a realização do EIA e que serviram de base e/ou apoio à
informação presente no Relatório. Este volume inclui, entre outros, documentação processual
relativa ao processo de licenciamento do loteamento, trocas de correspondência relevante com
entidades, Relatórios Técnicos importantes para a compreensão da informação constante do
Volume II.
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1.7

Equipa Técnica
O presente EIA foi elaborado pelo Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD) entre outubro
de 2016 e janeiro de 2017, sob a coordenação de Miguel Coutinho, Doutor em Ciências Aplicadas
ao Ambiente. No Quadro 1.1 apresenta-se a composição da equipa técnica, no que se refere aos
responsáveis pelas diversas componentes.
Quadro 1.1- Equipa técnica do EIA.
Identificação
Mi guel Coutinho
Doutor em Ci ências Aplicadas a o Ambiente, I DAD
Sérgi o Bento
Li cenciado em Planeamento Regional e Urbano, IDAD
Ferna ndo Leão
Li cenciado em Biologia, IDAD
Ros a Pi nho
Mes tre em Ciências das Zonas Costeira, UA
Ra fa el Ma rques
Li cenciado em Biologia, UA
Al exa ndra Pa ssos Silva
Li cenciada em Engenharia do Ambiente, IDAD
Sérgi o Bri tes
Mes tre em Hidráulica e Recursos Hídricos
Cl a ra Ribeiro
Mes tre em Poluição Atmosférica, IDAD
Ana Ca ta rina Antunes
Mes tre em Projeto do Ambiente Urbano
Ma ra Lopes
Mes tre em Gestão Ambiental,
EGi a mb
Da niel Vendas
Li cenciatura em Engenharia Geológica
EGi a mb
Adel aide Pinto
Li cenciada em História va riante Arqueologia,
CRIVARQUE

Área de responsabilidade
Coordenação Geral
Cl i ma; Al terações Cl imáticas;
Coordenação Técnica
Ordenamento do Território;
Sóci o economia
Fa una e Flora
Us o do Solo
Fl ora

Recurs os Hídricos Superficiais
Hi drologia
Ambi ente Sonoro
Qua l idade do Ar
Pa i sagem

Geol ogia e Geomorfologia; Hidrogeologia

Pa tri mónio Arquitetónico e Arqueológico
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2. Descrição do projeto e das alternativas consideradas
2.1

Localização do Projeto

2.1.1 Localização administrativa
A área de implantação do projeto (Figura 2.1) situa-se, segundo a nomenclatura de unidades
territoriais para fins estatísticos (Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de novembro) e administrativa,
em:
§ NUT II - Região Centro;
§ NUT III – Pinhal Interior Norte;
§ Distrito - Coimbra;
§ Concelho – Miranda do Corvo;
§ Freguesia – Miranda do Corvo.
2.1.2 Localização em áreas sensíveis
Na aceção do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DecretoLei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto e pela Lei n.º
37/2017, de 2 de junho, são consideradas como áreas sensíveis:
i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei, n.º 142/2008, de 24 de julho;
ii) Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril1 no âmbito das
Diretivas 79/409/CEE e 92/43/CEE;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Perante este contexto legal, a área na qual o projeto está localizado não se encontra abrangida
por nenhuma das áreas sensíveis enumeradas.
2.1.3 Acessos ao Projeto
A área de implantação da ZI da Pereira encontra-se delimitada a Este pela ER 17-1 e a Norte pela
EM 1214, as quais efetuam a ligação à EN 342 que se situa a norte. A EN 342 é a estrada nacional
que liga Soure a Arganil, passando por Condeixa, Miranda do Corvo, Lousã e Gois.
A EN 342 permite efetuar a ligação rápida à rede de autoestradas, nomeadamente à A13, a partir
da qual se pode ligar à A1 a este e ao IP3 a norte.
No capítulo 3.12.5 apresenta-se uma caracterização mais detalhada dos acessos rodoviários à
zona industrial.

1

Alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.
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Figura 2.1– Localização da Zona Industrial da Pereira.

Pág. 8 de 189

Relatório Síntese

2.1.4 Breve enquadramento da área envolvente
A ZI da Pereira encontra-se delimitada por zona habitacional, terrenos agrícolas e terrenos com
vegetação arbórea (Figura 2.2).
Atualmente a zona industrial apresenta um número importante de empresas em funcionamento
encontrando-se 2 encerradas e alguns dos pavilhões sem qualquer ocupação. Em termos de
ocupação empresarial existe uma diversidade de atividades, destacando-se a presença de
armazéns de comércio a retalho especializado, fabricação de artigos de têxteis, instalações de
climatização, armazéns e mobiliário e equipamentos, carpintaria, comércio de materiais de
construção, setor da construção civil e construção de pré -fabricados, oficina de reparação de
automóveis, gráfica, fabricação de produtos plásticos e um centro de biomassa para energia.
Brevemente, serão deslocalizados para a ZI de Pereira os serviços do estaleiro municipal, que
ocupará um lote, atualmente sem atividade implicando a reabilitação de um edifício já existente
As empresas existentes encontram-se concentradas na metade norte da zona industrial no
loteamento existente desde de 1995. O centro de biomassa, localizado no loteamento existente,
na zona sudoeste da zona industrial, o qual tem por missão contribuir para a diversificação
energética, promovendo a utilização da biomassa para a produção de e nergia qual se dedica a
promover a utilização da biomassa para a produção de energia, é uma associação de direito
privado sem fins lucrativos, dotada de Utilidade Pública.

Figura 2.2- Imagem aérea da área envolvente da Zona Industrial da Pereira (Fonte Bing Maps).
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Na zona sudeste, existem 3 empresas que se dedicam à atividade de construção civil e de
construção de pré-fabricados em betão, assim como o clube de caçadores de Miranda do Corvo.
Em termos de uso do solo na área envolvente, o uso dominante é o uso urbano a norte e oeste e
a sul o uso florestal com a presença de alguns terrenos agrícolas.
Os recetores sensíveis mais próximos estão localizados a cerca de 100 m a oeste e 50 m a
nordeste zona industrial.
Em termos orográficos, a zona industrial apresenta uma área, correspondente ao loteamento
existente, relativamente plana, apresentando inclinações acentuadas na metade sul da zona
industrial.

2.2

Relação do projeto com outro(s) projeto(s) de desenvolvimento existente(s) ou
proposto(s) na vizinhança
Para além da expansão da zona industrial que se pretende levar a cabo e a qual se relaciona com
o loteamento existente, o projeto em avaliação não possui qualquer relação com quaisquer
outros projetos existentes ou propostos na vizinhança.

2.3

Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial
De entre os instrumentos de gestão territorial atualmente em vigor na área de implantação do
projeto, no âmbito da presente análise destaca-se o Plano Diretor Municipal (PDM) de Miranda
do Corvo e o Plano de Pormenor (PP) da Zona Industrial da Pereira.
O PDM de Miranda do Corvo, foi sujeito a um processo de revisão, tendo sido publicado a 22 de
junho de 2014 em Diário da República n.º 139, 2ª Série, através do Aviso nº 8473/2014.
De acordo com o modelo de organização territorial proposto na planta de ordenamento –
classificação e qualificação do solo do PDM, constata-se que a zona industrial se localiza em área
classificada como ‘espaço de atividades económicas’, na subcategoria de Área empresarial e
industrial, pertencente à tipologia de solo urbano (Figura 2.3).
De acordo com o artigo 87.º do regulamento, ‘a área empresarial e industrial corresponde ao
tecido urbano ocupado predominantemente por usos industriais e de armazenagem,
complementados por serviços, comércio e equipamentos de apoio a estas atividades’
Estas áreas abrangem duas zonas industriais sendo uma delas a Zona Industrial da Pereira. De
acordo com o n.º 1 do artigo 89.º, a Zona Industrial da Pereira ‘destina-se a ser ocupada por
estabelecimentos industriais de tipo 1, 2 e 3, sendo ainda permitida a ocupação com
estabelecimentos de armazenagem, de serviços, de comércio e equipamentos de apoio a estas
atividades’.
Nela é permitido licenciar, conservar, reconstruir, alterar e ampliar os estabelecimentos industriais
existentes à data da entrada em vigor do PDMMCV, mesmo que daí resulte a alteração de
tipologia, desde que a alteração tenha por objetivo a melhoria das condições de funcionamento e
que não agrave as condições ambientais (n.º 2 do artigo 89.º).
A zona de implantação do projeto está abrangida pela unidade operativa de planeamento e
gestão-U10, a qual determina a realização de um Plano de Pormenor, que pormenoriza o
planeamento urbanístico coordenando a circulação viária e pedonal com a edificação proposta.
O PP foi realizado tendo o mesmo sido objeto de uma avaliação ambiental estratégica e
posteriormente aprovado e publicado em 23 de março de 2015, em Diário da República n.º 57, 2ª
Série através do Aviso nº 3054/2015, e devidamente adequado aos requisitos do PDM de
Miranda do Corvo.
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Neste contexto ao nível da política de uso do solo preconizada observa-se que o projeto se
encontra conforme o PDM em vigor.
A elaboração do PP da zona industrial da Pereira, teve por objetivo estabelecer as regras de
ocupação, uso e transformação do solo, dentro dos limites da sua área de intervenção, delimitada
em Planta de Implantação (Figura 2.4 e Anexo I do Volume III), as quais se encontram
estabelecidas no regulamento do Plano de Pormenor (Anexo II do volume III).
Conforme referido anteriormente, o objeto da avaliação do presente EIA, são as regras, uso e
transformação do solo, definidas no regulamento do PP, bem como a solução urbanística do
plano que se encontram devidamente aprovadas.
Neste contexto, o projeto da expansão da ZI da Pereira, desenvolve-se segundo o modelo de
ocupação do solo constante do PP da zona industrial.
Para mais detalhes relativamente à conformidade com os instrumentos de gestão territorial ver
capítulo do ordenamento do território.

2.4

Conformidade com servidões condicionantes e equipamentos e infraestruturas
As servidões e restrições de utilidade pública são parte integrante das peças que constituem a
primeira revisão do PDM de Miranda do Corvo. Da análise à Planta de Condicionantes-Património
Natural da primeira revisão do PDM de Miranda do Corvo constata-se que ao nível das restrições
de utilidade pública a área de implantação da zona industrial se encontra fora quer das áreas de
REN (aprovada pela Portaria n.º 71/2014, de 17 de março) quer de RAN (no Capítulo 3.9).
No que respeita às servidões administrativas, verifica-se a presença de uma linha elétrica de
média tensão. Para mais detalhes relativamente às servidões administrativas ver capítulo do
ordenamento do território.

2.5

Objetivos e justificação da necessidade do projeto
A Zona Industrial (ZI) da Pereira consiste numa área de concentração empresarial, que de acordo
com os seus promotores, visa criar condições que permitam melhorar a competitividade das
empresas aí instaladas e a instalar.
Esta zona industrial visa colmatar o crescimento desordenado do uso industrial permitindo às
empresas uma opção de localização, que representa muito mais que o espaço físico das suas
instalações.
De acordo com a CM de Miranda do Corvo, com a expansão da ZI da Pereira pretende -se dar
resposta a uma necessidade do concelho, que ajudará a potenciar a reestruturação do solo
industrial do concelho e a favorecer o acolhimento de empresas, nacionais e estrangeiras.
Neste contexto são objetivos fundamentais da expansão (CMMC, 2015):
§ A pormenorização do planeamento urbanístico, coordenando a circulação viária e
pedonal com a edificação proposta.
§ O planeamento urbanístico, moldado segundo uma estrutura urbana, tendo em linha de
conta importantes fatores urbanísticos, tais como acessos, iluminação, mobiliário
urbano, equipamentos, boas condições de habitabilidade, sucessão de espaços e
harmonia de conjunto
A implementação destes objetivos passa pela diferenciação de formas de intervenção consoante
as especificidades da área, dado o seu carácter heterogéneo, pretendendo adequar-se à realidade
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existente e às características locais, integrando-se numa estratégia de desenvolvimento baseada
na preservação, valorização e enquadramento (CMMC, 2015).

Figura 2.3- Extrato da Planta de Ordenamento-classificação e qualificação do solo do PDM de Miranda do
Corvo.
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2.6

Descrição do Projeto
A expansão da Zona Industrial (ZI) da Pereira vem complementar a fase iniciada com o
loteamento existente desde 1995, e posteriormente alterado em 2007. Contudo, por necessidade
de reestruturação do solo industrial estão abrangidos nesta expansão os lotes definidos em 2007
e outros do loteamento de 1995.
O projeto de expansão da ZI da Pereira, constante do PP da ZI da Pereira, segundo o regulamento
do PP, será concretizado através de uma operação de loteamento ou na forma de unidade de
execução (ponto 9 do artigo 31.º). Independente da opção da concretização o PP, a sua
implementação consistirá nas operações de terraplanagem, pavimentação, sinalização rodoviária
e de redes de infraestruturas de saneamento, águas pluviais, abastecimento de água, energia
elétrica em média tensão, gás e de telecomunicações.
A expansão incide sobre uma área de cerca de 37,7 ha, a qual se reparte pela área dos lotes, áreas
de estacionamento, área dos arruamentos, área circulação e passeios, áreas de cedência e
espaços verdes subdivididos em áreas verdes e áreas verdes de proteção e enquadramento
(Figura 2.4 e Anexo I do Volume III).
A estrutura urbana da zona industrial foi organizada tendo em conta a rede de acessibilidades ,
constituída por uma rede de circulação interna, por sistema de acesso existente e pelo acesso a
partir de uma rotunda integrada na ER 17-1.
A solução viária adotada para o interior do loteamento, consiste num conjunto de arruamentos
que atravessam a ZI da Pereira, servindo sempre duas frentes de construção. Esta é
complementada por arruamentos transversais que proporcionam a ligação às várias áreas da ZI.
A área afeta aos lotes totaliza uma área de 18,0 ha. A implantação da expansão da ZI no terreno
tem como ponto de partida a estruturação do sistema de circulação viária, com base no atual
loteamento. Assim, procurando respeitar as cotas estabelecidas na ZI existente bem como para os
diferentes lotes da área de expansão foram definidos 7 arruamentos, no sentido de minimizar a
movimentação de terras.
No que concerne aos polígonos de implantação, acautelam-se padrões de ocupação do solo de
média intensidade, conseguidos através da dimensão do próprio polígono, dos afastamentos
garantidos e dos alinhamentos estipulados face aos arruamentos principais.
A plataforma dos arruamentos a executar apresenta uma largura variável não tendo todos o
mesmo perfil transversal. O arruamento entre os lotes 23 e 40, tem uma plataforma de largura de
19,2 m sendo constituída, pela faixa de rodagem com 9 m de largura, rematada em ambos os
lados por faixas de estacionamento de 2,5 m e passeios com 1,6 m de largura. Na frente dos lotes
23 a 28 apresenta uma faixa verde de 2 m.
O arruamento entre os lotes 77 e 78, apresenta uma plataforma semelhante ao anterior
arruamento sendo que neste caso a faixa verde ocorre dos dois lados do arruamento perfazendo
uma plataforma de 21,2 m de largura, sendo o arruamento mais amplo.
O arruamento entre os lotes 65 e 78 e o arruamento entre os lotes 28 e 89, apresenta uma
plataforma de 16,7 m, com uma faixa de rodagem de 9 m, rematada em ambos os lados por
passeio com 1,6 m de largura. O estacionamento de 2,5 m de largura e a frente verde de 2 m
apenas se desenvolve de um lado do arruamento.
O arruamento que se desenvolve para sul dos lotes 69 e 78, apresenta uma plataforma de 12,2 m,
com uma faixa de rodagem de 9 m ladeada por passeios de 1,6 m de largura.
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O arruamento entre os lotes 44 e 91, apresenta uma plataforma de 14,7 m, constituída por uma
faixa de rodagem de 7 m, rematada em ambos os lados por passeios de 1,6 m de largura e de um
dos lados estacionamento de 2,5 m e frente verde de 2 m.
O arruamento que se desenvolve na frente dos lotes 61 a 64, é o que apresenta a plataforma de
menor dimensão, 11,9 m, constituída por uma faixa de rodagem de 6,2 m, estacionamento na
frente dos lotes de 2,5 m e passeios de 1,6 m de largura em ambos os lados.

Figura 2.4 - Planta síntese da Zona Industrial da Pereira e expansão

O arruamento entre os lotes 51 e 60, apresenta uma plataforma de 14,2 m, com uma faixa de
rodagem de 6 m, rematada em ambos os lados por estacionamento de 2,5 m e passeio de 1,6 m.
2.6.1 Parâmetros urbanísticos
A área de expansão e reestruturação da ZI da Pereira, abrange uma área de 37,7 ha, repartidos
por áreas dos lotes onde se irão desenvolver as atividades económicas, espaços verdes, espaços
canais e espaços de uso especial (Quadro 2.1).
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A área afeta às atividades económicas será de cerca de 18,1 ha, que inclui a área de expansão e
reestruturação do solo. Esta área é constituída por 72 lotes destinados a indústria/armazém, 55
dos quais são lotes novos e os restantes são alvo de reestruturação. A altura máxima de
edificação, permitida é 10 m e um número de pisos a variar entre dois e três. De referir que, 12
dos lotes já se encontram atualmente ocupados por unidades i ndustriais, nomeadamente, os
lotes n.º 2, 13.1, 13.2, 29, 43, 44, 45, 46, 64, 88, 90 e 91. No Quadro 2.2 apresenta-se o quadro
síntese de lotes com a indicação dos parâmetros urbanísticos.

Quadro 2.1 – Valores globais da expansão da Zona Industrial
Área de total de terrenos

377.584,10 m 2

Área dos lotes

180.830,75 m2

Área de implantação

56.648,85 m2

Área bruta de construção

79.308,30 m2
196.753,35 m 2

Área total de cedência ao domínio público
Espaços verdes de proteção e enquadramento

93.203,20 m2

Espaços verdes

45.927,00 m2

Circulação

29.757,90 m2

Passeios

14.250,10 m2
3.404,00 m2

Estacionamentos

373,40 m2

Infraestruturas (depósito de água )
Ecocentro municipal

2.395,35 m2

Clube de caçadores

7.442,40 m2

Quadro 2.2 – Parâmetros urbanísticos dos lotes de atividade económica
Polígono de Implantação

n.º

Área do

Área
Máxima

Área de

lote

de

Logradouro

Implant.

(m2)

(m2)

Área

N.º de Pisos
Frente

Profundida

Cércea

(m)

de (m)

(m)

Abaixo
Total

(m2)

Máxima de

Admin.

Indust.

cota

Construção
(m²)

soleira
2*

7.792,15

2.602,45

5.189,70

28,65

102,00

7

2

2

1

–

3.643,45

5

2.758,75

705,20

2.053,55

60,50

18,60

7

2

2

1

–

987,30

9.1

2.181,75

405,80

1.775,95

15,90

29,75

10

2

2

1

–

568,15

9.2

1.716,10

481,00

1.235,10

38,60

19,60

10

2

2

1

–

673,40

13.1*

2.878,45

1.040,40

1.838,05

14,90

63,95

10

2

2

1

–

1.456,55

13.2*

3.260,20

1.192,35

2.067,85

18,75

63,80

10

2

2

1

–

1.669,30

14.1

4.039,50

1.255,00

2.784,50

25,00

50,20

10

2

2

1

–

1.757,00

14.2

3.639,05

962,50

2.676,55

27,50

35,00

10

2

2

1

–

1.347,50

21

3.070,80

912,65

2.158,15

38,55

27,80

7

2

2

1

–

1.277,70
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Polígono de Implantação
Área
Área do
n.º

lote

Máxima
de
Implant.

(m2)

Área de
Logradouro
(m2)

Área

N.º de Pisos
Frente

Profundida

Cércea

(m)

de (m)

(m)
Total

(m2)

Admin.

Indust.

Máxima de
Abaixo
cota

Construção
(m²)

soleira
23

2.380,10

745,80

1.634,30

15,20

35,00

10

3

2

1

1.044,00

24

2.588,10

945,10

1.643,00

27,00

35,00

10

3

2

1

1.323,00

25

2.588,00

945,00

1.643,00

27,00

35,00

10

3

2

1

1.323,00

26

2.588,00

945,00

1.643,00

27,00

35,00

10

3

2

1

1.323,00

27

2.588,00

945,00

1.643,00

27,00

35,00

10

3

2

1

1.323,00

28

6.754,00

3.128,00

3.626,00

51,10

100,30

10

3

2

1

4.379,00

29*

15.664,70

7.212,40

8.452,30

64,50

110,42

10

2

–

10.097,40

30

2.883,70

483,00

2.400,70

28,00

25,00

10

3

2

1

676,20

35

1.545,80

350,00

1.195,80

17,50

20,00

10

3

2

1

490,00

36

763,90

350,00

413,90

17,50

20,00

10

3

2

1

490,00

37

1.237,95

350,00

887,95

17,50

20,00

10

3

2

1

490,00

38

1.237,95

350,00

887,95

17,50

20,00

10

3

2

1

490,00

39

763,90

350,00

413,90

17,50

20,00

10

3

2

1

490,00

40

1.635,45

350,00

1.285,45

17,50

20,00

10

3

2

1

490,00

43*

1.556,05

601,30

954,75

20,85

29,15

10

2

2

1

–

841,85

44*

1.345,15

592,65

752,50

20,33

29,15

10

2

2

1

–

829,70

45*

1.942,50

562,90

1.379,60

19,36

29,15

10

2

2

1

–

788,10

46*

1.807,70

594,40

1.213,30

20,50

29,00

10

2

2

1

–

832,20

47

3.102,40

760,00

2.342,40

19,00

40,00

10

3

2

1

1.064,00

48

3.152,75

950,00

2.202,75

19,00

50,00

10

3

2

1

1.330,00

49

3.218,85

950,00

2.268,85

19,00

50,00

10

3

2

1

1.330,00

50

4.105,10

950,00

3.155,10

19,00

50,00

10

3

2

1

1.330,00

51

1.253,75

250,00

1.003,75

10,00

25,00

10

3

2

1

350,00

52

1.255,30

275,00

980,30

11,00

25,00

10

3

2

1

385,00

53

1.418,15

350,00

1.068,15

14,00

25,00

10

3

2

1

490,00

54

1.556,15

375,00

1.181,15

15,00

25,00

10

3

2

1

525,00

55

2.037,90

424,50

1.613,40

32,80

25,00

10

3

2

1

594,30

56

1.111,40

209,70

901,70

20,85

10,50

10

3

2

1

293,60

57

1.148,50

230,00

918,50

11,50

20,00

10

3

2

1

322,00

58

1.199,55

230,00

969,55

11,50

20,00

10

3

2

1

322,00

59

1.061,65

230,00

831,65

11,50

20,00

10

3

2

1

322,00

60

957,15

150,00

807,15

7,50

20,00

10

3

2

1

210,00

61

1.817,20

345,00

1.472,20

11,50

30,00

10

3

2

1

483,00

62

1.409,30

300,55

1.108,75

11,20

30,00

10

3

2

1

420,80

63

1.746,70

390,00

1.356,70

13,00

30,00

10

3

2

1

546,00

64*

2.723,60

527,60

2.196,00

15,10

37,80

10

2

–

738,65

65

2.710,45

932,10

1.778,35

26,40

41,55

10

3

2

1

1.304,95

66

1.970,35

630,00

1.340,35

21,00

30,00

10

3

2

1

882,00
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Polígono de Implantação
Área
Área do
n.º

lote

Máxima
de
Implant.

(m2)

Área de
Logradouro
(m2)

Área

N.º de Pisos
Frente

Profundida

Cércea

(m)

de (m)

(m)
Total

(m2)

Admin.

Indust.

Máxima de
Abaixo
cota

Construção
(m²)

soleira
67

2.225,15

630,00

1.595,15

21,00

30,00

10

3

2

1

882,00

68

2.140,05

630,00

1.510,05

21,00

30,00

10

3

2

1

882,00

69

1.921,95

630,00

1.291,95

21,00

30,00

10

3

2

1

882,00

70

1.301,05

246,70

1.054,35

13,00

35,50

10

3

2

1

345,40

71

1.820,80

497,00

1.323,80

14,00

35,50

10

3

2

1

695,80

72

1.806,10

497,00

1.309,10

14,00

35,50

10

3

2

1

695,80

73

1.806,10

497,00

1.309,10

14,00

35,50

10

3

2

1

695,80

74

1.806,40

497,00

1.309,40

14,00

35,50

10

3

2

1

695,80

75

1.806,40

497,00

1.309,40

14,00

35,50

10

3

2

1

695,80

76

1.806,40

497,00

1.309,40

14,00

35,50

10

3

2

1

695,80

77

1.807,30

497,00

1.310,30

14,00

35,50

10

3

2

1

695,80

78

1.576,95

300,00

1.276,95

10,00

30,00

10

3

2

1

420,00

79

1.791,45

490,00

1.301,45

14,00

35,00

10

3

2

1

686,00

80

1.791,45

490,00

1.301,45

14,00

35,00

10

3

2

1

686,00

81

1.791,45

490,00

1.301,45

14,00

35,00

10

3

2

1

686,00

82

1.791,45

490,00

1.301,45

14,00

35,00

10

3

2

1

686,00

83

1.791,45

490,00

1.301,45

14,00

35,00

10

3

2

1

686,00

84

1.791,45

490,00

1.301,45

14,00

35,00

10

3

2

1

686,00

85

1.816,30

409,60

1.406,70

17,50

35,00

10

3

2

1

573,45

86

1.559,25

400,30

1.158,95

12,80

47,30

10

3

2

1

560,45

87

1.576,20

481,00

1.095,20

11,40

42,30

10

3

2

1

673,40

88*

2.099,90

742,85

1.357,05

20,35

37,25

10

2

2

89

7.401,65

1.875,00

5.526,65

75,00

25,00

10

3

90*

1.946,80

550,65

1.396,15

13,55

40,65

10

2

2

91*

9.693,40

4.516,40

5.177,00

33,50

169,25

10

2

2

180.830,75

56.648,85

124.181.90

Total

1
2

–

1.040,00

1

2.625,00

1

–

770,90

1

–

6.323,00
79.308,30

* Lotes já construídos

Nos lotes destinados às atividades industriais o índice máximo de impermeabilização é de 70% da
área dos lotes, sendo os restantes 30% destinados a áreas verdes, estacionamentos e acessos.
Os lotes n.º 41, 42 e 92 são lotes correspondentes às áreas de cedência os quais não se destinam
a uso industrial. O lote 92 destina-se ao clube de caçadores, o lote 42 a um depósito de água e o
lote 41 ao ecocentro municipal. No total ocupam uma área de 10.211,15 m 2 e com uma área
máxima de construção de 1.635,6 m 2 (Quadro 2.3).
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Quadro 2.3 – Parâmetros urbanísticos dos lotes sem ativi dade industrial
Polígono de Implantação
Área do
n.º

lote

Área
Máxima
de
Implant.

(m2)

Área de

Área

N.º de Pisos

Logradouro
(m2)

Frente

Profundidade

Cércea

(m)

(m)

(m)

Abaixo
Total

(m2)

Máxima de

Admin.

Indust.

cota

Construção
(m²)

soleira
41

2.395,35

188,00

2.207,35

24,00

7,85

10

2

2

1

–

263,20

42

373,40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40,00

20,00

10

–

–

–

–

1.372,40

92

7.442,40

980,30

6.462,10

Total

10.211,15

1.168,30

8.669,45

1.635,60

2.6.2 Rede de Infraestruturas
2.6.2.1 Arruamentos
O acesso à ZI da Pereira faz-se através de duas entradas existentes, uma localizada a norte a partir
de uma rotunda integrada na EM 1214 e outra localizada a este a partir de uma rotunda integrada
na ER 17-1 denominada rotunda do Montoiro.
A partir das referidas rotundas desenvolvem-se dois arruamentos, que servem a atual ZI da
Pereira. Através dos arruamentos existentes desenvolvem-se os arruamentos da expansão da ZI,
os quais serão dotados de passeios, estacionamento e áreas verdes.
As zonas de circulação e de estacionamento são dotadas de dois tipos de revestimento superficial,
betão betuminoso e pedra de chão.
2.6.2.2 Rede de abastecimentos de água e extinção de incêndio
A distribuição de água à ZI da Pereira é atualmente realizada pela Águas do Centro Litoral S.A.,
grupo Águas de Portugal. O abastecimento é feito através de uma conduta adutora na qual serão
efetuadas as ligações para os restantes lotes a criar.
Em fase de projeto de execução será desenvolvido em detalhe o projeto de abastecimento de
água e rede de combate a incêndios.
2.6.2.3 Rede de drenagem de águas residuais
A rede de águas residuais da expansão da ZI da Pereira será ligada ao sistema de drenagem
municipal, tal como já acontece com a rede da ZI existente.
A entrega dos efluentes na rede pública obedece ao disposto no Regulamento de Serviços de
Saneamento de Águas Residuais do município de Miranda do Corvo.
Esta rede apenas admite, sem pré-tratamento, águas residuais domésticas pelo que, caso algum
utilizador produza efluentes líquidos com outras características terá que proceder previamente ao
respetivo pré-tratamento, de acordo com as disposições do regulamento do Plano de Pormenor.
Após a verificação da compatibilidade das águas residuais, estas serão tratadas na ETAR municipal
de Miranda do Corvo. As necessidades de tratamento dos efluentes da ZI da Pereira foram
estimadas para uma população equivalente de 1500 habitantes. A ETAR está dimensionada para
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tratar os efluentes de 16500 habitantes equivalentes, encontrando-se atualmente a tratar os
efluentes de uma população de 10000 habitantes.
Em fase de projeto de execução será desenvolvido em detalhe o projeto de drenagem das águas
residuais.
2.6.2.4 Rede de drenagem de águas pluviais
A rede de águas pluviais visa garantir a recolha e a condução das águas pluviais afluentes à área
ocupada pela ZI da Pereira, para a rede de drenagem natural.
Os caudais recolhidos são encaminhados através dos coletores para as linhas de água mais
próximas, as quais por sua vez drenam para o rio Corvo (Figura 2.5).
Em fase de projeto de execução será desenvolvido em detalhe o projeto da rede de drenagem das
águas pluviais.

Figura 2.5 – Locais de entrega das águas pluviais

2.6.2.5 Rede de Gás
Em fase de projeto de execução será desenvolvido em detalhe o projeto da rede de gás.
2.6.2.6 Rede elétrica
Em fase de projeto de execução será desenvolvido em detalhe o projeto de abastecimento
elétrico.
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2.6.2.7 Rede de telecomunicações
Em fase de projeto de execução será desenvolvido em detalhe o projeto da rede de
telecomunicações.
2.6.3 Condições de ocupação dos lotes
As regras que disciplinam a instalação e funcionamento da ZI da Pereira, bem como o uso,
ocupação e transformação do solo, de acordo com o Plano de Pormenor aprovado pela Câmara
Municipal e Assembleia municipal de Miranda do Corvo, constam do regulamento do Plano de
Pormenor da ZI da Pereira (Anexo II do Volume III), pelo que de seguida se apresentam algumas
das condições de maior relevância no âmbito do presente estudo.
A ZI da Pereira admite a instalação de atividades industriais, de armazenagem, de comércio e de
serviços.
No que concerne às atividades industriais é admitida a instalação de indústrias dos tipos 1, 2 e 3,
nos termos do definido no Regulamento Específico de Licenciamento Industrial em vigor. No
entanto, são interditas indústrias do tipo 1, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de
julho, com atividade abrangidas pelo regime de prevenção de acidentes graves, que envolvem
substâncias perigosas, e a limitação das suas consequências para o homem e para o ambiente
(alínea a), do n.º 1 do artigo 30.º).
É admitida, a instalação de atividades relativas às operações de gestão de resíduos,
desmantelamento de viaturas, depósitos de sucata ou outras atividades, com exceção das
incluídas no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro (alínea b), do n.º 2 do artigo 30.º).
A implantação dos edifícios não poderá extravasar os limites dos polígonos de implantação
definidos na planta de implantação. Contudo, é permitida a junção de lotes adjacentes ou a
subdivisão de lotes, desde que cumpram as condições definidas nos artigos 9.º e 10.º do
regulamento do Plano de Pormenor e os parâmetros definidos no quadro síntese da planta de
implantação.
No que respeita à cércea, os edifícios das atividades industriais, armazenagem, de comércio ou
serviços não poderão ultrapassar os 10 m da altura máxima da fachada, conforme constante do
quadro síntese da planta de implantação. Em alguns casos é permitida a construção de um piso
abaixo da cota da soleira.
Quanto à área impermeabilizada, é admitido um índice máximo de impermeabilização do solo de
70% da área dos lotes, devendo os restantes 30% ser destinados a zonas verdes, estacionamentos
e acessos. Nas zonas de estacionamentos e acessos devem ser utilizados materiais permeáveis,
nomeadamente saibro compactado, “tout-venant” ou outros materiais semi-permeabilizantes,
devendo ser utilizados ligantes permeáveis de forma a proporcionar propriedades de
estabilidade, durabilidade e firmeza que assegurem um eficaz circuito pedonal acessível, de
acordo com a legislação específica (n.º 7 e n.º 8 do artigo 11.º).
A configuração do espaço livre do lote deve assegurar no seu interior a realização de todas as
operações de circulação e estacionamento de veículos, assim como o carregamento,
descarregamento ou depósito de matérias necessárias à atividade instalada, bem como as
operações de circulação e de combate a incêndio de viaturas de bombeiros.
O número mínimo de lugares de estacionamento de cada lote deve ser calculado com base nos
parâmetros definidos no Quadro 2.4, e estes devem localizar-se obrigatoriamente no interior de
cada lote.
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Em matéria de proteção ambiental, as empresas deverão respeitar a legislação ambiental em
vigor quer no processo de licenciamento, quer nas fases de execução de obras de edificação e
instalação empresarial e de funcionamento da atividade empresarial.
Relativamente ao tratamento dos efluentes líquidos produzidos no interior no lote, estes devem
assegurar as caraterísticas compatíveis com a descarga direta na rede pública e obedecer aos
parâmetros definidos em regulamento municipal e na legislação em vigor aplicável. Caso não se
verifique, é obrigatório proceder-se ao seu pré-tratamento, em estação própria no interior dos
lotes, de modo a cumprirem os valores máximos admissíveis.
Esta determinação é igualmente aplicável aos efluentes pluviais, caso se verifique que no interior
do lote há arrastamento para a rede pluvial de resíduos.
Relativamente aos resíduos sólidos as empresas são responsáveis, pela gestão, recolha e destino
final dos resíduos produzidos na respetiva unidade. Devem dispor, no interior do lote, de sistemas
de recolha e armazenagem separativa de resíduos sólidos, sendo interdita a deposição de
resíduos industriais não equiparados a urbanos juntamente com os resíduos urbanos, estes
últimos a recolher pela Câmara Municipal, de acordo com a regulamentação e os procedimentos
em vigor.
Quadro 2.4 – Parâmetros de dimensionamento de estacionamentos

Tipo de ocupação

Estacionamento

1 l ugar/50 m 2 da á rea total de construção (a.c.) de i ndústria e/ou armazéns.
Indústria e/ou
a rma zéns

Pes a dos: 1 l ugar /500 m 2 a .c. i nd/arm., com um mínimo de 1 l ugar/lote
O n.º total de luga res resul tante da aplica ção dos cri térios anteriores é acrescido de
20% pa ra estacionamento público.
1 l ugar/30 m 2 a .c. de comércio para estabelecimentos < 1000 m 2 a .c.

Comércio

1 l ugar/25 m 2 a .c. para estabelecimentos de 1000 m 2 a .c. a 2500 m 2 a .c.
1 luga r/15 m2 a .c. pa ra esta beleci mentos > 2500 m2 a.c. e cumulati va mente, 1
l ugar de pesado/200 m2 a .c. de comércio
3 l ugares/100 m2 a .c. para estabelecimentos <= 500 m2 a .c.

Serviços

5 l ugares/100 m2 a .c. para estabelecimentos > 500 m2 a .c.
O n.º total de luga res resul tante da aplica ção dos cri térios anteriores é acrescido de
30% pa ra estacionamento público

No caso dos resíduos perigosos, podendo os mesmos existir, devem as empresas, de acordo com
o disposto nos normativos legais aplicáveis, proceder à sua identificação, separação,
armazenagem e ou recolha e encaminhamento devidamente autorizado, de acordo com a
legislação em vigor.

2.7

Projetos associados ou complementares
O projeto em análise, conforme referido anteriormente, visa a expansão e reestruturação de uma
ZI já existente cuja finalidade é a preparação do terreno e construção das respetivas
infraestruturas.
As infraestruturas a construir são um prolongamento das infraestruturas já existentes,
nomeadamente acessos, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais e
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águas pluviais, linhas de transporte de energia e telecomunicações. A rede de gás é a
infraestrutura de abastecimento que será executada de novo.
Deste modo, o funcionamento do projeto em análise não depende de outros projetos, pelo que
não existem projetos complementares.

2.8

Construção da Zona Industrial

2.8.1 Faseamento construtivo
De acordo com o regulamento do PP da ZI da Pereira (artigo 6.º), são definidas duas unidades de
execução identificadas na planta de implantação do PP:
§ Unidade de execução consolidada (área de atividades económicas consolidada);
§ Unidade de consolidação proposta (área de atividades económicas proposta).
Segundo o promotor, a concretização das unidades de execução será efetuada em períodos
distintos, sendo a área de atividades económicas consolidada a primeira a concretizar. A área de
atividades económica proposta será concretizada após a ocupação da área consolidada.
No que concerne a construção propriamente dita, a expansão da ZI da Pereira terá início com a
instalação do estaleiro. Após a instalação do estaleiro será executada a desmatação com o corte
das espécies arbóreas seguindo-se a decapagem do terreno.
Posteriormente será dado início às operações de escavação e aterro, para alcançar as cotas de
projeto. A seguir haverá lugar à abertura dos arruamentos e à execução das redes de
abastecimento e de drenagem.
A construção termina com a integração paisagística e posterior desativação do estaleiro.
Nesta fase do projeto (estudo prévio), todas as obras necessárias à implementação do projeto,
estimam-se que tenham duração de cerca de 8 meses, após a aprovação do projeto de execução.
2.8.2 Preparação do terreno
A preparação do terreno onde será implantado o loteamento será feita em duas etapas:
desmatação e movimentação de terras.
2.8.2.1 Desmatação
Após a instalação do estaleiro, procede-se ao corte das espécies arbóreas, essencialmente
eucaliptos e alguns exemplares de pinheiros, procedendo-se posteriormente à limpeza de
vegetação rasteira e matos ao que se seguirá a movimentação de terras.
2.8.2.2 Movimentação de terras
A construção do loteamento implicará a utilização de maquinaria pesada para proceder à
movimentação de terras no local, para que as diferentes zonas adquiram as cotas de projeto.
A movimentação de terras compreende a decapagem do terreno e escavação e aterro. Na
operação de decapagem, o terreno será decapado numa espessura média de 0,15 m. O solo
orgânico levantado será depositado em locais selecionados para posterior reutilização no
revestimento dos taludes e nas zonas em que o projeto de paisagismo preveja vegetação.
Nas operações de escavação e aterro, o desenho da implantação dos lotes foi estudado para que
a movimentação de terras fosse a mais reduzida possível. Assim, a modelação proposta prevê
uma distribuição altimétrica em socalcos dos diversos lotes, sendo a diferença altimétrica entre os
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bordos adjacentes dos lotes vencida com recurso à execução de taludes de terraplanagem entre
os lotes, dispostos em planta simetricamente às suas linhas delimitadoras e dotados de uma
valeta triangular na base dos taludes.
Em termos de volumes será necessário proceder à escavação de cerca de 187.000,00 m3 . O
volume de terras a utilizar nos aterros será de cerca de 187.000,00 m3.
Em fase de projeto de execução, serão desenvolvidos em detalhe os vários projetos de
infraestruturas, e em concreto as viárias, implicando nessa fase uma definição mais concreta dos
trabalhos de modelação do terreno, dos trabalhos e movimentos de terras necessários, escavação
e aterro, conforme esse projeto, e eventualmente a previsão do fornecimento de terras de
empréstimo.
2.8.3 Estaleiro
Durante a fase de construção está prevista a instalação de um estaleiro de apoio à obra. Este
estaleiro será implantado no interior da ZI da Pereira.
2.8.4 Enquadramento paisagístico
Tendo em conta o desenho urbano proposto no loteamento, constata-se que aproximadamente
13,9 ha são destinados a espaços verdes, estando divididos em duas classes de áreas: áreas
verdes e áreas verdes de proteção e enquadramento.
Segundo o relatório do Plano de Pormenor, os espaços verdes têm como funções:
§ Proteger os espaços residenciais próximos contra a propagação do ruído e o transporte
eólico de poeiras;
§ Possibilitar a transição da mancha industrial com a envolvente próxima e contribuir para
a paisagem e enquadramento das áreas urbanas e naturais envolventes;
§ Facultar o necessário isolamento e proteção dos lotes industriais;
§ Manutenção dos solos permeáveis e da topografia das áreas mais favoráveis a
infiltrações e à erosão e das áreas menos favoráveis à construção;
§ Enquadramento visual de toda a zona industrial nomeadamente no que se refere à interrelação das diferentes áreas e à sua relação com a ER 17-1;
§ Qualificação da estrutura circulatória interna, através de espécies capazes de promover
o ensombramento dos percursos e do estacionamento.
Nas áreas verdes, segundo o regulamento do plano de pormenor, é interdita a execução de
qualquer construção, excetuando pequenos muros ou muretes, acabamentos de construção de
mobiliário urbano e pequenos equipamentos compatíveis com o uso de recreio e lazer.
A execução e manutenção da área verde deve manter o solo vivo e o coberto vegetal, a
arborização com espécies vegetais autóctones, drenar as águas superficiais, e o índice de
impermeabilização máximo deve ser de 0,08.
Nestas áreas são propostos alinhamentos arbóreos ao longo dos arruamentos e estacionamentos
e em todas as restantes áreas, utilizando-se espécies bem adaptadas às condições edafoclimáticas, por forma a minorar os custos de manutenção, nomeadamente castanheiros
(Castanea sativa) e carvalho americano (Quercus rubra) em povoamento misto, medronheiros
(Arbutus unedo) e loureiros (Laurus nobilis) em povoamento misto, ou oliveiras (Olea europeia),
distanciados no mínimo de 3 a 4 m e apoiados por um sistema de rega gota a gota.
As áreas verdes de proteção e enquadramento, destinam-se a contribuir para a proteção dos
espaços residenciais próximos contra a poluição; facultar o necessário isolamento e proteção dos
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lotes industriais; possibilitar uma transição da mancha industrial com a envolvente próxima e
contribuir para a paisagem e enquadramento das áreas urbanas e naturais envolventes.
Nestas áreas não são permitidas obras de construção civil, pavimentações e estacionamentos.
Nelas devem ser criadas condições necessárias e suficientes para a estabilização de taludes,
quando existentes, e para a estabilização e desenvolvimento da vida vegetal arbórea e arbustiva.

2.9

Alternativas
O projeto em análise, conforme referido anteriormente, resulta da expansão da atual ZI da
Pereira, desenvolvendo-se numa área definida na planta de ordenamento do PDM de Miranda do
Corvo, como Área empresarial e industrial. Neste contexto não se apresentam alternativas de
localização.
Em relação a alternativas de projeto (desenho da estrutura urbana/dimensão/conceção/ etc.)
também não foram consideradas, uma vez que estas resultam do Plano de Pormenor aprovado
em 2015.
Desta forma, o EIA não considerará na avaliação quaisquer outras alternativas nem de localização,
nem de solução urbanística.

2.10 Matérias-primas, recursos, emissões gasosas, efluentes líquidos e resíduos gerados
No presente subcapítulo, tendo em conta a fase em que o projeto se encontra, identificam-se as
substâncias envolvidas no decurso da construção do loteamento.
2.10.1 Lista dos principais materiais e energia utilizados ou produzidos
2.10.1.1 Matérias-primas
Consideram-se como matérias-primas os materiais que serão usados nas operações de aterro do
loteamento e tratamento paisagístico e respetivas infraestruturas, nomeadamente: arruamentos
e passeios, redes de abastecimento e drenagem.
As operações de aterro para a obtenção das cotas de projeto necessitam de cerca de 187.000,00
m3, os quais resultam do material escavado.
Para o tratamento paisagístico e estabilização dos taludes serão utilizadas as terras vegetais
provenientes da decapagem.
Na pavimentação das zonas de circulação e de estacionamento de veículos serão utilizados betão
betuminoso, o paver cerâmico à cor vermelha e ou amarela ou blocos de cimento à cor cinza e ou
amarelo nos passeios, areia e tintas para o desenho das faixas de circulação e das passadeiras. O
remate entre as diversas zonas será executado com a aplicação de lancis em betão.
Nas redes de abastecimento e drenagem serão utilizados diversos tipos de materiais,
nomeadamente: areia para acomodação das redes, ferro fundido das bocas-de-incêndio e tampas
de saneamento, elementos de betão pré-fabricado, cimento, tubagem em PVC, tubagem em
polietileno, cabos com alma em alumínio e cobre e fustes metálicos.
2.10.1.2 Água
O abastecimento de água à atual ZI da Pereira é fornecido pelas Águas do Centro Litoral S.A. que
fornece água a 100% da população do concelho.
A utilização da água durante a fase de construção destina-se à preparação do cimento, à rega dos
arranjos paisagísticos e a servir os espaços sociais do estaleiro.
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2.10.1.3 Energia
A energia a utilizar será proveniente da rede elétrica que abastece a atual ZI e da nova rede a
construir no âmbito do presente projeto. Durante a construção será ainda utilizado como
combustível, gasóleo.
2.10.2Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis
2.10.2.1 Efluentes líquidos
Os efluentes líquidos na fase de construção serão provenientes do funcionamento do estaleiro,
nomeadamente, das instalações sanitárias.
2.10.2.2 Emissões gasosas
Na fase de construção, as emissões de poluentes atmosféri cos resultam, essencialmente da
circulação de veículos e equipamentos envolvidos nas operações de desmatação e limpeza de
terreno, escavações e aterros.
Estas operações são responsáveis pela emissão de partículas. A emissão de outros poluentes
atmosféricos, tais como óxidos de azoto, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, dióxido de
carbono e óxidos de enxofre, serão provenientes da circulação de veículos pesados e máquinas.
2.10.2.3 Ruído
Na fase de construção, as principais fontes de ruído serão decorrentes da circulação de veículos
pesados e do funcionamento de máquinas.
2.10.2.4 Resíduos
Durante a fase de construção do loteamento serão produzidos, um conjunto de resíduos mais ou
menos frequentes em qualquer obra de construção, cuja origem é a seguinte: preparação do
terreno e obras de infraestruturação.
Na preparação do terreno, os resíduos resultam da desmatação do terreno e das operações de
escavação e aterro, nomeadamente, material lenhoso e inertes.
Nas obras de infraestruturação os resíduos serão, embalagens de pape l e cartão, embalagens de
plástico, embalagens de madeira, terras ou solos, madeira, betão e restos de pavimentos, e restos
das tubagens em PVC.
No Quadro 2.5 apresenta-se a lista de resíduos que se prevê serem produzidos durante a
construção do loteamento com a devida classificação de acordo com o código LER.
Quadro 2.5 - Classificação dos resíduos produzidos durante a fase de construção
Resíduo
LER
RESÍDUOS DE EMBALAGENS

15

Embalagens

15 01

Embalagens de papel e cartão

15 01 01

Embalagens de plástico

15 01 02

Embalagens de madeira

15 01 03

Embalagens de metal

15 01 04

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

17

Betão, tijolos, ladrilhos e materiais cerâmicos

17 01
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Resíduo

LER

Betão

17 01 01

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

17 01 03

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

17 01 07

Madeira, vidro e plástico

17 02

Madeira

17 02 01

Plástico

17 02 03

Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão

17 03

Misturas betuminosas contendo alcatrão

17 03 01*

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01

17 03 02

Alcatrão e produtos de alcatrão

17 03 03*

Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados, rochas e lamas de dragagem

17 05

Solos e rochas sem substâncias perigosas

17 05 04

RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO,
INDUSTRIA E SERVIÇOS), INCLUINDO AS FRACÇÕES RECOLHIDAS SELECTIVAMENTE

20

Resíduos de jardins e parques

20 02

Resíduos biodegradáveis

20 02 01

2.11 Ações suscetíveis de causar impactes
No processo de construção do loteamento existe um conjunto de ações suscetíveis de causar
impacte. No Quadro 2.6 identifica-se essas ações.
Quadro 2.6- Ações do projeto suscetíveis de causar impacte.
Ação

Descrição
Antes das operações de movimentação de terras proceder-se-á ao corte e limpeza

Corte de vegetação

da vegetação existente na área de intervenção (sobretudo árvores e arbustos –
Eucaliptos e pinheiros)

Movimentação

de

terras:

Es cavações e Aterros

Pa ra atingir a cota de projeto será necessário proceder à movimenta ção de terras
nomeadamente, escavações e aterros.
A movimentação de terras ocorrerá na preparação dos lotes, abertura de
a rruamentos e valas para a colocação das redes de abastecimento e drenagem.

Movimentação

de

veículos

pesados e máquinas

Instalação/operação e
desativação do Estaleiro

Infraestruturação da área
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Durante a fase de construção serão utilizados diversos veículos pesados que serão
utilizados na modelação do terreno, no transporte dos di versos materiais para as
obras de infraestruturação, arruamentos, pavimentos, etc;
Durante a fase de construção haverá a necessidade de instalar um estaleiro de
apoio à obra, o qual será instalado no interior do perímetro da Zona Industrial da
Pereira.
Corresponde a abertura de valas para instalação das redes, presença de pessoas e
veículos associados à obra com todas as operações inerentes à construção civil.
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3. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto
A caracterização da situação atual tem como objetivo estabelecer um ponto de referência
relativamente ao estado atual do ambiente, de forma a permitir a análise dos impactes do projeto
focalizados nas componentes relevantes para a avaliação e mitigação dos referidos impactes e
naquelas que de forma indireta possam fornecer contributos relevantes para a compreensão e
descrição de eventuais impactes que ocorram noutras componentes.
Tendo por base as características da área de implantação do projeto e a legislação em vigor,
procede-se à caracterização da situação de referência ao nível das seguintes componentes:
§ Clima
§ Geologia e Geomorfologia
§ Hidrogeologia
§ Recursos hídricos superficiais
§ Qualidade do ar
§ Ambiente sonoro
§ Fauna e Flora
§ Solos e Uso do Solo
§ Ordenamento do território
§ Património arqueológico e construído
§ Paisagem
§ Sócio-economia
Para o estudo de cada uma das componentes, em função das suas características específicas e da
área potencialmente afetada pela construção do projeto em análise, foram adotadas
metodologias próprias as quais serão apresentadas nos subcapítulos respeitantes a cada uma das
componentes em estudo.

3.1

Clima

3.1.1 Enquadramento climático
No concelho de Miranda do Corvo o clima é classificado como ‘Csa’ de acordo com a classificação
climática de Köppen-Geiger o que corresponde a um clima mediterrânico, mais concretamente
um clima temperado húmido com Verão seco e quente.
O enquadramento climático foi estruturado sobre as normais climatológicas registadas em
Coimbra - Bencanta, na Estação Climatológica (107) no período entre 1971 e 2000. Esta estação
localiza-se e cerca de 16 km de Miranda do Corvo sendo a estação climatológica mais próxima do
concelho. Na utilização destes dados haverá que ter em atenção a diferença de altitude entre
Coimbra – Bencanta (35 m) e Miranda do Corvo (113 m).
A temperatura média em Coimbra Bencanta (Figura 3.1) é da ordem de 15,5°C. julho e agosto são
os meses mais quentes do ano com temperaturas médias próximas de 21,5°C. Em janeiro, a
temperatura média é 9,6°C sendo a temperatura média mais baixa de todo o ano. A média da
temperatura máxima diária regista o seu valor máximo em agosto (28,5°C). Pelo contrário, a
média mais baixa da temperatura mínima registou-se em janeiro com um valor de 4,6°C.
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Figura 3.1 – Médias mensais de temperatura registadas em Coimbra - Bencanta (1971-2000).

Nos meses de inverno existe muita mais pluviosidade do que no verão (Figura 3.2). De facto, entre
os meses de outubro e fevereiro observam-se níveis de pluviosidade médios superiores a 100
mm. Os valores mínimos, inferiores a 15 mm de precipitação total mensal , registam-se nos meses
de julho e agosto. No entanto, a avaliação dos níveis de maior precipitação diária revela uma
certa homogeneidade com a ocorrência de valores superiores a 40 mm diários durante
praticamente todos os meses do ano.
Tal como seria esperado face à caracterização climática atribuída a este local, a evaporação
máxima ocorre entre março e setembro com destaque para o período entre junho e agosto em
que os valores mensais de evaporação se situam em níveis próximos de 100 mm.

Figura 3.2 – Níveis de precipitação e evaporação (em mm) registados em Coimbra - Bencanta (1971-2000).
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As médias mensais de insolação revelam um padrão semelhante ao da evaporação com valores
superiores a cerca de 250 horas mensais entre os meses de maio e setembro (Figura 3.3). Valores
mínimos inferiores a 150 horas registam-se entre novembro e fevereiro.

Figura 3.3 – Médias mensais de insolação em número de horas registadas em Coimbra - Bencanta (1971 a
1975, 1977 a 1981 e 1985 a 1991).

Na Figura 3.4 apresenta-se a distribuição da direção de vento registada em Coimbra - Bencanta.
Uma análise do efeito da sazonalidade dos dados de vento aí registados, revelam uma diferença
importante entre os meses mais quentes (Verão – abril a setembro) em que os ventos de NW
surgem com maior predominância (54%) e os mais frios (Inverno – outubro a março) em que se
destacam ventos do sector SE (32%).

Figura 3.4 – Rosa de ventos em Coimbra - Bencanta (1971-2000).
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As intensidades de vento médias mais intensas (> 8 m/s) ocorrem em março com vento do sector
NW e SE. Os meses de novembro a janeiro são aqueles que correspondem a uma maior presença
de situações de calma (superiores a 17%).
3.1.2 Projeções climáticas
As alterações climáticas são uma realidade evidente demonstradas pela ocorrência de tendências
diversas: as temperaturas estão a aumentar, os padrões da precipitação estão a mudar, os
glaciares e a neve estão a derreter e o nível médio das águas do mar está a subir. É de esperar que
estas alterações prossigam e que se tornem mais frequentes e intensos os fenómenos climáticos
extremos que acarretam perigos como inundações e secas. Na Europa, os impactos e as
vulnerabilidades no que respeita à biodiversidade, à economia, ao território e à saúde humana
diferem entre regiões, territórios e setores económicos. Torna-se assim da maior relevância
adicionar ao processo de tomada de decisão informação sobre as tendências climáticas
antecipadas para a área de estudo.
Para tal utiliza-se a Ficha Climática para Tomar produzida no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local e
que é parte integrante do ‘Manual para a avaliação de vulnerabilidades futuras’. Considerou-se
que apesar de Tomar se localizar a cerca de 54 km a S de Miranda do Corvo representa a melhor
projeção disponível face às semelhanças do seu enquadramento geográfico com Mirand a do
Corvo. Para tal deve ser considerado a ampla representatividade espacial das projeções
climáticas. Todas as restantes alternativas existentes próximas (Figueira da Foz (45 km), Tondela
(52 km) e Leiria (55 km)) revelam um enquadramento geográfico diferenciado quando comparado
com o de Miranda do Corvo.
As principais alterações climáticas projetadas para Tomar até ao final do século XXI são as
seguintes:
§ Temperatura:
o

Média anual e sazonal: Subida da temperatura média anual, entre 1°C e 4°C, no
final do século. Aumento acentuado das temperaturas máximas no verão (entre
2°C e 5°C) e outono (entre 2°C e 6°C);

o

Dias muito quentes: Aumento do número de dias com temperaturas mui to altas
(≥ 35°C), e de noites tropicais, com temperaturas mínimas ≥ 20°C;

o

Ondas de calor: Ondas de calor mais frequentes e intensas;

o

Dias de geada: Diminuição acentuada do número de dias de geada;

o

Média da temperatura mínima: Aumento da temperatura mínima, entre 1°C e 3°C
no inverno sendo maior no outono (entre 2°C e 5°C).

§ Precipitação:
o

Média anual: Diminuição da precipitação média anual, sendo mais acentuada no
final do séc. XXI, e podendo variar entre 1% e 31% nesse período;

o

Precipitação sazonal: Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara
(podendo variar entre -26% e +14%), projetando-se uma diminuição no resto do
ano, que pode variar entre 7% e 30% na primavera e entre 2% e 36% no outono;

o

Secas mais frequentes e intensas: Diminuição do número de dias com
precipitação, entre 9 e 30 dias por ano. Aumento da frequência e intensidade das
secas.

§ Fenómenos extremos:

Pág. 30 de 189

Relatório Síntese

3.2

o

Aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação intensa ou
muito intensa (projeções nacionais);

o

Tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuva e vento forte
(projeções globais).

Geologia e Geomorfologia

3.2.1 Metodologia
A análise à componente Geologia e Geomorfologia é realizada a dois níveis: em primeiro lugar,
uma análise macro, de forma a permitir efetuar o enquadramento geológico e geomorfológico,
incluindo a descrição das grandes unidades litoestratigráficas regionais, a tectónica e a
sismicidade; em segundo lugar, uma análise na envolvente próxima do projeto, com a descrição
da geologia local e dos recursos geológicos eventualmente disponíveis e passíveis de ser afetados.
A análise foi realizada mediante consulta de bibliografia de especialidade disponível, e de estudos
anteriores realizados para o projeto, nomeadamente:
§ Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira. Relatório (Câmara Municipal de
Miranda do Corvo, 2015).
§ Carta Geológica de Portugal, escala 1:50.000, 19-D (Coimbra-Lousã) e respetiva Notícia
Explicativa (SOARES, A., MARQUES, J. & SEQUEIRA, A., 2007);
§ Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala 1:1.000.000 (CABRAL & RIBEIRO,
1988).
Com o objetivo de averiguar a existência de recursos minerais na área em estudo, foram
consultadas as entidades tutelares na matéria, nomeadamente o Laboratório Nacional de Energia
e Geologia (LNEG), e a Direção Geral de Engenharia e Geologia (DGEG), a fim de obter informação
específica sobre a eventual existência de recursos minerais na envolvente ao local de implantação
do projeto.
3.2.2 Enquadramento geológico e geomorfológico regional
3.2.2.1 Geologia
A região de Miranda do Corvo encontra-se na confluência de três unidades geológicas de primeira
grandeza (Figura 3.5):
§ A Zona Centro Ibérica (ZCI), a leste;
§ A Zona de Ossa Morena (ZOM), representada por uma estreita faixa de orientação N -S e
separada da ZCI pela zona de cisalhamento de Porto-Tomar, que representa uma
descontinuidade de 1ª ordem à escala litosférica (BURG et al., 1981), ambas
constituintes do Maciço Antigo;
§ A Orla Ocidental, representada pela Bacia Lusitânica mesocenozóica, mais a ocidente.
Esta característica absolutamente singular confere à região de Miranda do Corvo uma geologia e
geomorfologia muito diversificadas, desde o ponto de vista petrológico e mineralógico, possuindo
afloramentos de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, ao geohistórico, com idades
desde o Proterozoico até ao Quaternário. Por sua vez, a deformação tectónica intensa que afetou
a região pode ser inferida pela geomorfologia local e integrada num contexto mais vasto,
suprarregional.
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Fonte: a daptado de JULIVERT et al., 1974; RIBEIRO et al.,1979

Figura 3.5 – Enquadramento geotectónico

Por esse motivo, embora na região próxima da ZI da Pereira predominem as rochas sedimentares,
incluídas na extensa cobertura sedimentar da depressão tectónica da Lousã, cobertura formada
em ambiente continental (CUNHA, 1992) importa ir mais além na descrição das formações
geológicas com representação regional, já que esta cobertura está assente por discordância
angular sobre rochas do Maciço Antigo.
3.2.2.2 Geomorfologia
A geomorfologia da região é, desde logo, algo muito assinalável em termos hipsométricos: as
cotas variam desde os mais de 1000 m, na Serra da Lousã, escassos quilómetros a sul, até aos 100200 m que caracterizam os vales encaixados em torno da vila de Miranda do Corvo. Nestes vales
correm o rio Dueça (ou Corvo), afluente do rio Ceira, sensivelmente no sentido S -N, que tem
como principal afluente a ribeira de Alhêda, num percurso caracterizado por meandros
encaixados, com curvas muito apertadas.
Nas palavras de A.F. Soares (in SOARES et al., 2007) a morfologia desta região surge do confronto
de duas realidades geomorfológicas distintas: o Maciço Antigo e a Orla Ocidental, confronto esse
sublinhado pela linearidade do Maciço Marginal de Coimbra (bloco soerguido da sequência
metassedimentar do tipo Série Negra), estreita faixa de relevo com orientação meridiana que
domina bruscamente a bacia sedimentar litoral, a declinar depois para ocidente em largo
monoclinal mesocenozóico.
Da convergência destas unidades morfoestruturais, o Maciço Marginal de Coimbra e o Maciço
Antigo, aqui representado pela Serra da Lousã, soerguida na continuidade estrutural da
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Cordilheira Central, e pelo encontro das fraturas que as promovem, surge a depressão tectónica
da Lousã, onde se verificam os pontos de mais baixa altitude da designada Plataforma do
Mondego (DAVEAU et al., 1985).
A Cordilheira Central corresponde a um horst originado pela compressão alpina, de orientação
geral ENE-WSW, limitado por acidentes subparalelos (falha de Seia-Lousã a NNW e falhas de
Sobreira Formosa-Pomar-Grade, Galdins-Rapoula-Chão da Vã e do Ponsul a SSE).
A Plataforma do Mondego é uma ampla superfície de aplanação entre a Cordilheira Central e a
Serra do Caramulo e o planalto da Nave, entalhada profundamente pelos rios Mondego e Dão, de
percursos quase paralelos. A orientação das falhas principais, designadamente a falha de Miranda
do Corvo-Vérin (a W) e a falha da Lousã-Seia (a SE) delimitam a depressão da Lousã, que
convergindo na região em estudo, formam uma bacia em cunha, desenhando no final uma forma
em cul-de-sac, onde a vila de Miranda do Corvo precisamente se encontra.
Em suma, embora possuindo uma área aplanada bastante significativa, a região próxima da ZI da
Pereira apresenta grandes contrastes geomorfológicos, consequência da diversidade litológica, da
erosão e da tectónica que afetou a região, consubstanciadas nas três unidades geomorfológicas
acima referidas: a Depressão Tectónica da Lousã (enquanto parte integrante da Plataforma do
Mondego), o Maciço Marginal de Coimbra “última fronteira” a norte da ZOM) e a Serra da Lousã
(derradeiro elemento meridional da Cordilheira Central, constituinte da ZCI) (Figura 3.6).

Figura 3.6 – Enquadramento geomorfológico

3.2.3 Litoestratigrafia
A definição das unidades geológicas interessadas pelo projeto foi estabelecida com base nos
elementos bibliográficos disponíveis, nomeadamente na informação existente na folha 19-D –
Coimbra-Lousã da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000 e na respetiva Notícia Explicativa
(SOARES et al., 2007) e completada com informação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de
Pereira (CM Miranda do Corvo, 2015).
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As unidades geológicas interessadas (ordenadas das mais recentes para as mais antigas)
correspondem às que constam da Figura 3.7 sendo descritas com maior pormenor nos parágrafos
seguintes.

Fonte: Carta Geológica de Portugal na escala 1/50.000, folha 19D (Coimbra-Lousã)

Figura 3.7 – Geologia da área de estudo

Plistocénico e Holocénico (Quaternário)
Aluviões e coluviões (a)
Aluviões preenchendo o fundo dos vales, e coluviões, apesar da pouca espessura devido ao forte
encaixe das linhas de água, têm ampla representação na região próxima da ZI de Pereira dada a
proximidade ao rio Dueça (ou Corvo), à ribeira de Alheda e a seus tributários como o ribeiro da Sª
da Piedade.
Depósitos de terraço
Depósitos terrígenos correspondendo essencialmente a tipos areno-conglomeráticos submaturos
e imaturos de origens várias traduzindo a evolução de leitos aluviais ocorrem com grande
representação na depressão tectónica da Lousã. Eles são designadamente, do topo para a base:
Conglomerados de Lousã-Serpins (QLa), Conglomerados de Papanata (Q Pa) e Conglomerados de
Roçaio (QRo).
Cretácico
Formação de Buçaqueiro (C2 Bu)
Assenta em desconformidade sobre o Grupo do Buçaco a sua espessura ronda os 70 m e é
constituída por camadas amareladas ou esbranquiçadas de arcosarenito a quartzarenito, micáceo,
alternando com lutitos de cor vermelha (Cunha, 1992; 1999). Nas fácies arenosas, mais
abundantes que as fácies lutíticas, predominam areias médias a grosseiras. Ocorre na ZI da
Pereira.
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Grupo de Buçaco
O Grupo de Buçaco caracteriza-se pelo predomínio do conteúdo arenoso, má calibragem e
abundante matriz caulinítica de cor esbranquiçada, apresentando por vezes manchas vermelhas
ou violáceas. Os clastos são de origem predominantemente granítica, tendo sido depositados por
sistemas de planície aluvial (Cunha, 1992). Este grupo, constituído por arcoses, arcosarenitos,
quartzarenitos e conglomerados, apresenta espessura máxima de 180 m e integra três formações:
Formação de Picadouro e de Choisa e a Formação de Lomba do Alveite.
Formação de Picadouro e de Choisa (C 2PC)
O membro de Picadouro tem espessura entre 30 e 130 m, é constituída por quartzarenitos
grosseiros e imaturos e níveis conglomeráticos. Possui estratificação entrecruzada, associada a
enchimento de canais fluviais. O teto corresponde a uma descontinuidade sedimentar com
macrorrestos de vegetais fósseis do Cretácico Superior e intensa consolidação por cimento
silicioso e ferruginoso.
No membro de Choisa, com espessura inferior a 20 m, predominam arcoses médias a finas, com
macrorrestos de vegetais, alternantes com lentículas argilosas. Os níveis de arenito fino e os níveis
argilosos apresentam-se muito micáceos (moscovite predominante), laminados ou com figuras de
estratificação entrecruzada côncava. A cor é branca acinzentada, frequentemente com
tonalidades amareladas ou avermelhadas. O teto deste conjunto sedimentar, constituído por
fácies predominantemente finas, é bem definido por passagem gradual a fácies mais grosseiras e
diminuição em micas.
Estes membros ocorrem indiferenciados em numerosos locais da Depressão Tectónica da Lousã,
inclusive na ZI da Pereira.
Formação de Lomba do Alveite (C 1-2Lo)
A Formação de Lomba do Alveite, com um máximo de 80 m de espessura, é constituída por
arenitos arcósicos grosseiros a médios, com matriz caulinítica. Ocorrem também camadas
argilosas e níveis conglomeráticos descontínuos. Para o topo existem granulometrias mai s finas
com macro e microrrestos de vegetais fósseis. Na estrada que liga Miranda do Corvo a Vila Nova,
perto da povoação de Vila Flor, pode observar-se a base da Formação de Lomba de Alveite:
conglomerados, arenitos e argilas escuras com vegetais fósseis e pirites globulares (marcassite).
Ocorre imediatamente a sul da ZI da Pereira, estando separada por falha das restantes formações
do Grupo do Buçaco.
Proterozóico superior a Neoproterozóico
As unidades litostratigráficas mais antigas em termos regionais, e que constituem o soco varisco,
são o Grupo das Beiras e o Complexo Cristalofílico ou “Série Negra”.
Grupo das Beiras
A região abrange uma área significativa de metassedimentos do Grupo das Beiras (antes
designado de Complexo Xisto-Grauváquico) incluído na ZCI, atribuídos ao Neoproterozóico. É uma
unidade muito desenvolvida e extensa do tipo flysch que compreende, essencialmente,
sequências de filitos e metagrauvaques, geralmente interpretados como turbiditos. Nesta litologia
podem encontrar-se também conglomerados, quartzitos e calcários. O Grupo da Beiras apresenta
um metamorfismo regional de baixo grau, não ultrapassando a zona da clorite (fácies dos xistos
verdes). No entanto, na proximidade de plutonitos graníticos onde se formaram corneanas, foi
atingida a zona da cordierite+andaluzite (SEQUEIRA & SOUSA, 1991).
Formação de Boque-Serpins (N BS)
Predominantemente pelítica, é composta por filitos laminados de cor cinzento-escuros e alguns
metagrauvaques intercalados. A espessura aproximada desta formação é de 250m (SEQUEIRA &
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SOUSA, 1991). Na área de influência de intrusões graníticas, o Grupo das Beiras apresenta
litologias características de metamorfismo de contacto. Nestes locais os filitos e metagrauvaques
que compõem maioritariamente o Grupo das Beiras foram transformados em filitos com
porfiroblastos, micaxistos e corneanas. As corneanas, rochas compactas de cor cinzenta e sem
deformação, constituem a auréola interna. Em alguns locais apresentam filões de quartzo
afetados por falhas.
Complexo Cristalofílico ou Série Negra (P SN)
Incluído na ZOM, aflora ao longo de uma faixa aproximadamente Norte-Sul, com cerca de 3km de
largura, constituindo os relevos que limitam a vila de Miranda do Corvo a ocidente e onde o rio
Dueça desenvolve os seus meandros mais apertados. Caracteriza-se pelo predomínio de filádios
muito luzentes e alguns metagrauvaques, com frequentes filões/filonetes de quartzo branco. Esta
unidade litostratigráfica é atribuída à Série Negra, dado apresentar filitos negros e maior
deformação e metamorfismo que o Grupo das Beiras.
Esta formação é atribuída ao Proterozóico Superior e apresenta-se pontualmente cortada por
filões de rochas básicas (doleritos), com espessura decimétrica.
A deformação e fracturação intensa associada a forte alteração, são mais evidentes na
proximidade da falha que assinala o limite com a ZCI, bem expresso em afloramento para sul de
Albarrol, mas oculto a norte pelos sedimentos que preenchem a Depressão Tectónica da Lousã.
No contacto encontram-se com frequência lentículas e filonetes quartzosos que indiciam
recristalização metamórfica.
Rochas filonianas
Aplitos e pegmatitos
Surgem perto do contacto do Grupo das Beiras com o Granito de Vila Nova (a sul da área de
estudo). O reconhecimento de campo permitiu verificar que uma parte considerável da área de
estudo se encontra coberta por um depósito de aterro essencialmente de resíduos de construção
e demolição (RCD) (Figura 3.8).

Figura 3.8 – Depósito de aterro

Embora estas formações sejam suscetíveis à ocorrência ocasional a fenómenos de erosão hídrica
laminar e ravinosa como se pode observar nas fotografias 1, 2 e 3, da Figura 3.9. No entanto, de
acordo com a cartografia da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Miranda do Corvo
definida no Plano Diretor Municipal, alterado por via da publicação do Aviso 8473/2014 de 22 de
julho, e a planta de Condicionantes do Plano e Pormenor, a ZI não apresenta áreas com risco de
erosão.
Na Figura 3.9 apresenta-se um registo fotográfico dos afloramentos ocorrentes das formações in
situ, essencialmente pertencentes ao Cretácico, compostas por materiais granulares como
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arenitos, arcoses e conglomerados com intercalações argilosas, e respetiva localização na área de
estudo, bem como a delimitação do depósito de aterro.

1

2

3

4

Figura 3.9 – Afloramentos na área de estudo
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3.2.4 Tectónica
Os acidentes tectónicos mais relevantes que afetam a região em estudo correspondem ao
prolongamento da zona de cisalhamento Porto-Tomar, localmente identificada como falha de
Miranda do Corvo, e a falha Lousã-Seia, na bordadura da Cordilheira Central.
A região encontra-se retalhada de modo muito expressivo em blocos condicionados por duas
importantes famílias de fraturas que marcam profundamente a paisagem em socalcos: a família
de falhas orientada NNE-SSW e a família de falhas de orientação ENE-WSW.
A deformação tectono-estrutural global expressa-se sobre um modelado primário, produzido
durante o ciclo cadomiano, em particular na proximidade da zona de sutura entre a ZOM e a ZCI,
com orientação NE-SW a ENE-WSW.
Da primeira fase de deformação hercínica (ou varisca), consequência de uma compressão regional
NE-SW, resultam anticlinórios e sinclinórios com eixo NW-SE, que predominam na ZCI. Estes
dobramentos, redobraram estruturas do ciclo cadomiano, caracterizando-se pela formação de
dobras de eixos verticais ou subverticais predominantes. A segunda fase de deformação varisca,
menos invasiva, expressa-se em sigmóides direitos, mais ou menos apertados que se inscrevem
em faixas de cisalhamento direitos com direção NNW-SSE, paralelas à zona de cisalhamento
Porto-Tomar (PEREIRA et al., 2004).
Finalmente o soco assim deformado é retalhado pela fracturação distensiva orientada NNE-SSW,
por sua vez cortada por falhas de orientação ENE-WSW e pelas suas conjugadas, que também se
encontram afetadas pelas anteriores (NNE-SSW), atualmente ativas.
As formações geológicas, anteriores a estas duas fases de deformação e bem representadas na
região em estudo, devem grande parte das suas diferenças não à origem dos seus sedimentos,
mas sobretudo às diferentes condições de controlo tectónico, com jogo de falhas um pouco
distinto e com diferente grau de metamorfismo que os afetou: o Grupo das Beiras apenas atingiu
a fácies dos Xistos Verdes enquanto a Série Negra aprese nta filádios que testemunham grande
deformação na zona de cisalhamento de Porto-Tomar.
FERREIRA & MACEDO (1979), referem que as intrusões básicas NNE-SSW que cortam o Maciço
Antigo, poderão ser considerados testemunhos de uma primeira experiência de rifti ng na
fracturação meridiana e submeridiana do bordo ocidental do Maciço, entre o Pérmico e o Triásico
inferior. Esta fracturação teria originado os relevos marginais, que facilitaram a deposição do
Grupo de Silves.
A acompanhar estes acontecimentos, identifica-se o Maciço Marginal de Coimbra e em etapas
seguintes, a formação da Bacia Lusitânica. As primeiras evidências significativas de compressão
dão-se cerca dos 80M.a., atingindo-se o auge da compressão Bética cerca de 9,5M.a., no final do
Miocénico (CUNHA, 1992), dando origem ao soerguimento da Cordilheira Central. Este
levantamento alterou drasticamente o regime tectono-sedimentar, com substituição das
drenagens fluviais atlânticas, por sedimentação heterométrica em leques aluviais, como se
evidencia nos depósitos sedimentares da região associados à escarpa da falha da Lousã-Seia, uma
falha inversa com orientação NE-SW, que se movimentou por várias fases.
A orientação das falhas principais, designadamente a falha de Miranda do Corvo-Vérin (a W) e a
falha da Lousã-Seia (a SE) delimitam a Depressão Tectónica da Lousã, que convergindo na região
em estudo, formam uma bacia em cunha.
3.2.5 Neotectónica
Na Figura 3.10 apresenta-se um excerto ampliado da Carta Neotectónica de Portugal na região
onde se insere a área em estudo.
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Fonte: Cabral et al., (1988)

Figura 3.10 – Extrato da Carta Neotectónica de Portugal

A área de estudo, de acordo com a Carta Neotectónica de Portugal (CABRAL et al., 1988)
encontra-se numa zona cruzada por falhas ativas com componente de movimentação vertical do
tipo normal, de direção aproximada N-S (paralelas à zona de cisalhamento Porto-Tomar) e NE-SW
(falha Seia-Lousã), compostas por segmentos de atividade certa.
Este facto leva a que a atividade sísmica seja de primordial importância, devendo por isso ser
dada atenção particular no dimensionamento das diferentes estruturas que compõem o projeto.
Em Portugal Continental os dados de neotectónica obtidos permitem estimar a taxa de atividade
de várias falhas ativas reconhecidas, expressa por velocidades médias de deslocamento
compreendidas entre 0,005 mm/ano e 0,5 mm/ano, sendo na generalidade dos casos inferiores a
0,2 mm/ano.
A publicação “Neotectónica em Portugal Continental. Memórias do Instituto Geológico e Mine iro.
Nº31” (CABRAL, 1995) apresenta para uma série de falhas ativas no território de Portugal
Continental dados sobre taxas de atividade.
Relativamente ao movimento de falhas ao longo do bordo da Cordilheira Central, verifica-se que
as falhas ativas apresentam movimentação predominante inversa e estão bem representadas,
pela falha Seia-Lousã e por diversos acidentes subparalelos, como a falha Sobreira-FormosaPomar- Grade e a falha de Pônsul. Considera-se, no entanto, que o último episódio importante de
deslocações verticais nesta estrutura terá ocorrido durante a sedimentação dos depósitos de tipo
raña preservados na bacia de Lousã-Arganil, ou seja, 2,5 a 2 Ma (CABRAL, 1995). Pelos dados e
pela metodologia, o mesmo autor afirma que a taxa de atividade neote ctónica na região é muito
baixa, com exceção da região de Góis-Arganil, que apresenta uma velocidade média de
levantamento nos últimos 2 Ma de cerca de 0,075 a 0,1 mm/ano.
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Relativamente à relação entre as falhas ativas reconhecidas e a sismicidade por elas gerada,
importa referir que o carácter difuso na distribuição dos epicentros no território, acrescido de
erros no posicionamento dos sismos e do efeito exercido sobre a localização epicentral pela
geometria das falhas em profundidade, torna difícil de correlacionar a sismicidade com um
determinado acidente tectónico ativo reconhecido à superfície.
3.2.6 Sismicidade
Portugal encontra-se inserido na placa Eurasiática, relativamente próxima da fratura AçoresGibraltar que constitui fronteira entre aquela placa e a placa Africana. Neste contexto, Portugal
pertence à subplaca ibérica, separada da restante área continental europeia pela cadeia
pirenaica.
A região localiza-se entre a fronteira de placas Africana-Euroasiática (Ibérica) e as regiões
interiores continentais mais estáveis do noroeste da Europa, sendo por isso afetada por 2 tipos de
atividade sísmica:
§ Sismicidade interplaca, associada à fronteira das placas Eurasiática e Africana, gerada na
Zona de fratura Açores - Gibraltar, com registo de sismos de magnitude elevada (de que
é exemplo o sismo de 1 de novembro de 1755, com intensidade VII);
§ Sismicidade intraplaca, associada a movimentos ao longo de estruturas de ressonância
no interior da placa Euroasiática, resultantes da acumulação de tensões e
desenvolvimento de deformações, originando sismos de magnitude moderada (de que é
exemplo o sismo de 23 de abril de 1909).
De acordo com a carta de sismicidade histórica de Portugal Continental entre 1755 a 1996, à
escala 1:1.000.000, do Atlas do Ambiente (Figura 3.11) verifica-se que a área de estudo se
encontra numa zona com grau de intensidade máxima VII (muito forte). Esta escala de graus de
intensidade é baseada num reconhecimento subjetivo dos efeitos da vibração no comportamento
das pessoas e no grau de destruição provocado. O grau de intensidade VII representa o seguinte:
É difícil permanecer de pé. É notado pelos condutores de automóveis. Os objetos pendurados
tremem. As mobílias partem. Verificam-se danos nas alvenarias tipo D, incluindo fraturas. As
chaminés fracas partem ao nível das coberturas. Queda de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas,
cornijas, parapeitos soltos e ornamentos arquitetónicos. Algumas fraturas nas alvenarias C. Ondas
nos tanques. Água turva com lodo. Pequenos desmoronamentos e abatimento s ao longo das
margens de areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam. Os diques de betão armado para
irrigação são danificados.
De acordo com o Regulamento de Segurança de Acão Sísmica de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983)
que estipula as normas de construção anti-sísmica a adotar em cada uma das quatro regiões
sísmicas definidas, a área de estudo encontra-se na Zona C com um coeficiente de sismicidade
(a=0,5) (Figura 3.11).
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Fonte: Atlas do Ambiente; RSAEEP (1983)

Figura 3.11 – Sismicidade Histórica de Portugal Continental (1755 a 1996) e Zonamento Sísmico

Este regulamento define espectros de potência traduzidos por um coeficiente sísmico de
referência, b0, que apesar de já ter em conta a estrutura a edificar, ainda depende da natureza
dos terrenos, cuja tipologia se apresenta na Quadro 3.1.
Quadro 3.1 – Tipologia dos Terrenos com vista à definição do Coeficiente Sísmico de Referência
Formações /
Litoestratigrafia
Cobertura
Sedi mentar

Ma ci ço
Anti go

Hol océnico
Pl i stocénico

Litologia

Tipo de Terreno
I
II
III

+

++

Grupo das Beiras

Al uvi ões e coluviões
Depósitos de terraço areno-conglomeráticos
Arcos es, arcosarenitos, quartzarenitos e conglomerados com
i ntercalações argilosas
fi l itos e metagrauvaques

++

+

Séri e Negra

fi l ádios e metagrauvaques, com quartzo

++

+

Rocha s filonianas

Apl i tos e pegmatitos

++

+

Cretá ci co

+

++
++

Fonte: RSAEEP (1983)
Nota: Mais provável (++) e Possível (+)
Tipo I - Rochas e solos coerentes rijos; Tipo II - Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média; solos incoerentes
compactos; Tipo III - Solos coerentes moles e muito moles; solos incoerentes soltos.

De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 e no respetivo Anexo Nacional (NA), a
área de estudo situa-se nas zonas sísmicas 1.5 (Ação Sísmica Tipo 1) e a zona sísmica 2.4 (Ação
Sísmica Tipo 2). De acordo com este zonamento sísmico, os valores de aceleração máxima (agR)
de referência a considerar, são de 0,6 m/s2 (zonas sísmicas 1.5) e de 1,1 m/s2 (zona sísmica 2.4)
(Figura 3.12).
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Figura 3.12 – Zonamento sísmico segundo o Anexo Nacional NA da NP EN 1998 -1:2010

3.2.7 Recursos Minerais
Da consulta realizada aos sites do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e da
Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), foi possível verificar que numa envolvente de 8 km
em torno da ZI existem 2 concessões mineiras para a exploração de caulino, 3 explorações de
argila comum e uma ocorrência mineira para a exploração de Ouro (Figura 3.13).
De acordo com CERAM (Sistema de Informação de Matérias Primas Minerais com Utilização na
Indústria Cerâmica), em Miranda do Corvo existiam 3 pedreiras licenciadas para exploração de
argilas localizadas a N da ZI (Quadro 3.2).
Quadro 3.2 – Pedreiras licenciadas em Miranda do Corvo
Nome

Substância Explorada

Freguesia

Situação da
Produção

Distância à ZI (km)

Ca ra pinhal

Argi l a comum

Mi ra nda do Corvo

La vra a tiva

3,2

Moi ta do Vi dual

Argi l a comum

Ri o de Vide

La vra s uspensa

3,5

Pi s ca n.º 2

Argi l a comum

Mi ra nda do Corvo

La vra a tiva

4,5

Relativamente às concessões mineiras, segundo a informação disponibilizada pelo LNEG,
identificaram-se 2 concessões mineiras para a exploração de caulino nas proximidades da zona
industrial a designada Vale de Arinto (MNPCDI107), intersetada pela parte sul da ZI da Pereira, e a
designada Lousã-Miranda (MNPC01204), a cerca de 1km a NE da ZI. De acordo com o Aviso n.º
8892/2013. D.R. n.º 133, Série II de 2013-07-12 a CAULIAREIAS - Caulinos e Areias, S. A., requereu
a celebração de Contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino, para
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efeito de mudança de regime para Concessão Mineira, na área denominada «Vale de Arinto»,
localizada nas Freguesias de Miranda do Corvo e Vila Nova, no Concelho de Miranda do Corvo,
Distrito de Coimbra. Relativamente a concessão da Lousã-Miranda, de acordo com a DGEG, esta
encontra-se concessionada à CAULIAREIAS - Caulinos e Areias, S. A..

Fonte: http://geoportal.lneg.pt/

Figura 3.12 – Explorações, ocorrências mineiras e concessões mineiras

Foi ainda identificada uma ocorrência mineira, localizada a cerca de 8 km a NE da ZI da Pereira, e
designada por Foz do Arouce cujas características se encontram no Quadro 3.3.
Quadro 3.3 – Ocorrências mineiras
Designação Substância
Foz do
Arouce
(2093Au)

Ouro
(Au)

Tipo de
Ocorrência

Génese

Descrição
Geológica

X (m)

Y (m)

El uvi onares e
Al uvi onares

Sedi mentar detrítica associada a
depósitos detríticos do Terciário

Terra ços da
Ri beira de
Arouce

-11400

52200

3.2.8 Património geológico
De acordo com a base de dados geo-Sítios, que constitui um inventário de património geológico e
de locais com interesse geológico disponibilizada no Geoportal do LNEG, foram identificados 2
geossítios relacionados com 2 afloramentos do Cavalgamento de Lousã-Seia na envolvente
próxima da ZI (Figura 3.13) cujas características apresentam-se no Quadro 3.4.
O Afloramento de Cerejeiras, situa-se a 4 km a sul da ZI próximo do aglomerado de Cerejeiras, na
estrada que liga esta povoação com Carvalhinho. Observa-se o soco hercínico (Série Negra,
segundo SOARES et al., 2005), a cavalgar o Cretácico (Formação de Lomba do Alveite), através de
acidente inverso, com direção geral N20ºE e pendor de 23ºSE. Este cavalgamento de Cerejeiras
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está controlado por falha NNE-SSW e corresponderá assim à continuação para SW do
cavalgamento de Lousã - Seia (SEQUEIRA et al., 1997)

Fonte: http://geoportal.lneg.pt/

Figura 3.13 – Geossítios

O Afloramento de Tróia, situa-se a 1,7 km a este da ZI. Na sua extremidade ocidental, o melhor e
mais acessível local de observação das movimentações havidas, situa-se junto à povoação de
Troia, na barreira da estrada que sobe para Gondramaz. Aqui, tem direção N35ºE, com pendor de
30º SE, vendo-se que os xistos e metagrauvaques da Formação de Boque - Serpins (Grupo das
Beiras) contactam, segundo falha inversa, com as arcoses da Formação de Lomba do Alveite
(Grupo do Buçaco), estando o conjunto coberto por um coluvião formado por clastos angulosos
de xisto.
Quadro 3.4 – Características dos geossítios
Interesse
Local

Concelho Importância Vulnerabilidade

Estratigrafia

TectónicoEstrutural

Geomorfológico Didático

1 - AFLORAMENTO DE CEREJEIRAS
Perto da l ocalidade
de Cerejeiras

Penela

Regi onal

Des truição
i mi nente

Tectónica
cenozóica

El eva do

El eva do

El eva do

El eva do

El eva do

El eva do

2 - AFLORAMENTO DE TRÓIA
Junto das l ocalidades
de Trói a e Chapinha, Mi ra nda
na estrada que sobe do Corvo
pa ra Gondramaz
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3.3

Hidrogeologia

3.3.1 Enquadramento Hidrogeológico
De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) a área de estudo
localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo (Figura 3.14), que é a unidade geológica
que ocupa a maior extensão em Portugal, sendo constituído, essencialmente, por rochas
eruptivas e metassedimentares. As litologias correspondentes àqueles tipos de rochas, são
habitualmente designadas pelos hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras, ou, ainda
por rochas fracturadas ou fissuradas. Em termos gerais, podem-se considerar como materiais com
escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. O maciço antigo na
Zona Centro-Ibérica caracteriza-se pela grande extensão que ocupam as rochas granitóides,
seguida pelos xistos afetados por graus de metamorfismo variável. São também de assinalar, pela
sua importância hidrogeológica, os quartzitos que formam alguns dos relevos importantes.
Tal como se pode observar na Figura 3.14 a área de estudo não se encontra sobre nenhum
sistema aquífero identificado.

Fonte: SNIRH

Figura 3.14 – Sistemas Aquíferos

Em termos de aptidão aquífera das formações geológicas ocorrentes regionalmente os depósitos
aluvionares apresentam-se particularmente interessantes, existindo várias captações por
infiltração induzida dos respetivos leitos, muito produtivas.
Por sua vez, os depósitos sedimentares cretácicos que assentam discordantemente sobre o Grupo
das Beiras, são constituídos do topo para a base pelas formações de Buçaqueiro (areia
avermelhadas e pelitos), Picadouro (conglomerados com clastos siliciosos, arenitos arcósicos
imaturos grosseiros), Choiça (arenitos arcósicos médios a finos e pelitos) e Lomba de Alveite
(arenitos arcósicos médios a grosseiros, pelitos e conglomerados), podem apresentar interesse
hidrogeológico, especialmente quando intersectados níveis siliciclásticos espessos e de
granulometria grosseira.
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Segundo CRISTO (1988), em 5 captações mais superficiais do tipo dreno, poço com dreno e/ou
galeria, o caudal varia entre 0,09 e 0,4 l/s, sendo a média 0,21 l/s.
Segundo APA/ARH (2012), no Maciço Antigo predominam rochas duras com diferentes graus de
alteração que condicionam a maior ou menor aptidão hidrogeológica. A água subterrânea circula
essencialmente através da rede de fracturação, superfícies de diaclasamento ou de xistosidade.
De acordo com o PGBH do Vouga, Mondego e Lis (APA/ ARH, 2012), as produtividades médias nos
meios hidrogeológicos onde predominam rochas fissuradas, são baixas com valores que
raramente superam os 2 l/s. As captações são poços, poços com drenos horizontais, nascentes e
minas que captam na zona superficial onde a alteração e a fracturação são intensas.
O escoamento subterrâneo dá-se maioritariamente pela rede de fracturação, com direção
condicionada em grande parte aos principais cursos de água. A recarga faz-se através das
precipitações e a descarga dá-se para a rede hidrográfica superficial ou para nascentes.
Nestes meios fissurados ocorrem pequenos aquíferos associados com depósitos aluvionares,
dispostos de forma descontínua ao longo das principais linhas de água, que possibilitam
explorações por poços com drenos de volumes consideráveis.
Segundo ALMEIDA et al., (2000), os aquíferos instalados em rochas fissuradas são bastantes
vulneráveis à contaminação. Como a circulação se faz em grande parte em fissuras a velocidade
de circulação pode ser elevada e o poder de filtração do meio é reduzido. Por outro lado, por se
tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador, torna-os muito vulneráveis a
contaminantes de origem antropogénica, nomeadamente os que resultam de atividades agrícolas.
O PGBH do Vouga, Mondego e Lis (APA/ ARH, 2012), refere que a massa de água do Maciço
Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego encontra-se em bom estado químico bom. Encontrase ainda em estado quantitativo bom, isto é, as extrações não atingem 90% do valor de recarga
natural.
3.3.2 Pontos de água
Na área envolvente à Zona Industrial da Pereira estão localizadas duas captações de água, uma a
norte da atual Zona Industrial da Pereira (junto ao campo desportivo das Meãs) situada a cerca de
150 m da Zona Industrial e outra a sul do Centro de Biomassa para a Energia situada no limite da
Zona Industrial (Figura 3.15).
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Figura 3.15 - Localização das captações

3.3.3 Recursos hidrominerais
No que respeita à existência de recursos hidrominerais verifica-se que não foram encontradas
ocorrências nas proximidades da área de implantação do projeto do em estudo.
3.3.4 Vulnerabilidade à poluição
Para os recursos hídricos subterrâneos, entende-se como vulnerabilidade à poluição a
sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente em função apenas das
características intrínsecas do aquífero, tendo sido proposta uma classificação pela Equipa de
Projeto do Plano Nacional da Água (EPPNA) em 1998.
De acordo com essa classificação, é atribuída uma classe de vulnerabilidade segundo as
características do aquífero, tal como é apresentado no Quadro 3.5.
Quadro 3.5 – Classes de vulnerabilidade à poluição
Classe
V1 – Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada ca rsificação
V2 – Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a elevada

Vulnerabilidade
Al ta
Médi a a alta

V3 – Aquíferos em sedimentos não consolidados com l igação hidráulica com a água
s uperficial

Al ta

V4 – Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a á gua
s uperficial

Médi a

V5 – Aquíferos em rochas carbonatadas
V6 – Aquíferos em rochas fissuradas
V7 – Aquíferos em sedimentos consolidados
V8 – Inexistência de a quíferos

Médi a a baixa
Ba i xa a va riável
Ba i xa
Mui to Baixa

Fonte: INAG, 2000
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A ZI encontra-se no sistema aquífero Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, que na
região é constituído por rochas sedimentares consolidadas, com vulnerabilidade baixa (classe V7 –
Aquíferos em sedimentos consolidados).
3.3.5 Áreas de máxima infiltração
De acordo com a cartografia da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Miranda do
Corvo definida no Plano Diretor Municipal, alterado por via da publicação do Aviso 8473/2014 de
22 de julho, e a planta de Condicionantes do Plano e Pormenor, a ZI não apresenta áreas de
máxima infiltração.
3.3.6 Qualidade da água subterrânea
Relativamente à qualidade da água nas captações identificadas junto à ZI, apenas uma captação
pertence à rede de qualidade de água subterrânea do SNIRH – Sistema Nacional de Informação de
Recursos Hídricos. Trata-se de uma captação por furo vertical, inventariada com o número 251/16
na Zona Industrial, perto do Parque Desportivo (coordenadas M:183 840 m; P: 346 021 m). A
classificação da qualidade da água subterrânea, efetuada de acordo com o previsto no Anexo I, do
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, para o presente ponto de água foi de A3 (tratamento
físico, químico, afinação e desinfeção) em 2007 e A2 (tratamento físico, químico e desinfeção) em
2008 e 2009.
Atualmente a captação de água localizada a Sul do Centro de Biomassa para a Energia (localizada
dentro do limite da Área de Intervenção do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira) não
é utilizada, uma vez que, desde 2007, não possui qualidade para consumo humano.
A captação localizada a Norte, a cerca de 150 m da atual Zona Industrial e junto ao Campo
Desportivo das Meãs, mantém provisoriamente a sua utilização para consumo humano até à
execução das interligações baixa/alta.
É intenção da Câmara Municipal de Miranda do Corvo desativar as duas captações existentes na
proximidade da zona industrial.
Para a caracterização qualitativa das águas subterrâneas, foi utilizada a informação disponível da
estação da Rede de Qualidade do Instituto da Água (SHNIR), com o código 251/16 (Figura 3.16).
No Quadro 3.6 indicam-se as características da estação de monitorização.
Quadro 3.6 – Características das estações de monitorização
Código
Estação

Estado

251/16

Ativa

Coordenadas
X (m)

Y (m)

183 840

346 021

Freguesia

Bacia
Hidrográfica

Sistema
Aquífero

Miranda do Corvo

Mondego

Maciço Antigo

A avaliação da qualidade da água foi feita de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto,
que estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio
aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos.
Neste estudo utilizou-se a categoria A1 do Anexo I do diploma referido (qualidade das águas
doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano). Este anexo indica os
valores máximos recomendáveis (VMR - valor de norma de qualidade que, de preferência, deve
ser respeitado ou não excedido) e os valores máximos admissíveis (VMA - valor de norma de
qualidade que não deverá ser excedido).

Pág. 48 de 189

Relatório Síntese

Fonte: SNIRH

Figura 3.16 - Localização da estação de monitorização

No Quadro 3.7 apresentam-se os resultados das determinações analíticas da estação de
monitorização, de 2013 a 2015.
Quadro 3.7 – Resultados das determinações analíticas da estação 251/16
Dec-Lei n.º 236/98
Parâmetros

Unidades

Anexo I
VMR

VMA

Estação
2013

2014

2015

Azoto a moniacal

mg/l

0,05

---

<0,2

<0,2

<0,1

Azoto tota l

mg/l

---

---

---

1,5

1,6

Cl oreto

mg/l

200

---

12,3

18

16

Condutivi dade Ca mpo

µS/cm

1000

--

---

160

140

E. Col i

UFC/100
ml

---

---

<1

<1

<1

Enterococos i ntestinais

UFC/100
ml

---

---

<1

<1

<1

Ferro

mg/l

0,1

0,3

<0,020

---

<0,020

Fos fato (P2O5)

mg/l

0,4

---

<0,046

<0,046

<0,046

Ma nga nês

mg/l

0,05

---

---

---

0,007

Mercúri o

mg/l

0,0005

0,0010

---

---

0,00005
4

Na fta leno

µg/l

---

---

---

---

0,009

Ni tra to Total

mg/l

25

50

6,6

6,8

7.4

Oxi génio dissolvido La b

(%O2)

70

---

97

87

73

Oxi génio dissolvido - La b

mg/l

---

---

8,7

8,8

7,3

pH La b

-

6,5-8,5

---

---

7,0

6,9

Sul fato

mg/l

150

250

<20

<20

<20
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Dec-Lei n.º 236/98
Parâmetros

Unidades

Anexo I
VMR

VMA

0,05

---

Estação
2013

2014

2015

<0,2

<0,2

<0,1

Azoto a moniacal

mg/l

Azoto tota l

mg/l

---

---

---

1,5

1,6

Cl oreto

mg/l

200

---

12,3

18

16

µS/cm

1000

--

---

160

140

ºC

22

25

19

17

---

mg/l

0,5

0,3

---

---

0,02

Condutivi dade Ca mpo
Temperatura
Zi nco

Da análise do Quadro verifica-se que nenhum parâmetro excede o VMA e a apenas o oxigénio
dissolvido excede o VMR, em todos os anos analisados. Desta forma pode-se considerar que a
qualidade das águas subterrâneas é aceitável, podendo após tratamento serem aptas para a
produção de água para consumo humano.

3.4

Recursos Hídricos Superficiais

3.4.1 Metodologia
Para a caraterização da qualidade da água superficial na área de influência do projeto foi
consultada a bibliografia disponível, nomeadamente informação constante do Plano de Gestão de
Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (ARH-C, 2012 e APA, 2016).
No terreno procedeu-se à recolha de três amostras de água superficial. Duas amostras foram
recolhidas no rio Corvo e uma amostra foi recolhida na linha de água para a qual serão
encaminhadas as águas pluviais de parte da expansão da Zona Industrial da Pereira.
3.4.2 Enquadramento
A Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº
130/2012, de 22 de junho) transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, estabelecendo as bases e o quadro
institucional para a gestão sustentável das águas.
No âmbito da Lei nº 58/2005, define-se como estado das águas superficiais, a expressão global do
estado em que se encontra uma massa de águas superficial, determinado em função do pior dos
seus estados, ecológico ou químico. Sendo o estado ecológico, a expressão da qualidade
estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas superficiais, classificada nos
termos de legislação específica, enquanto o estado químico expressa a presença de substâncias
químicas nos ecossistemas aquáticos que em condições naturais não estariam presentes ou
estariam presentes em concentrações reduzidas.
De acordo com o mencionado no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e
Lis - RH4 (APA, 2016): “para o 2º ciclo, estão incluídas na RH4, 230 massas de água, das quais 205
são naturais (194 massas de água da categoria rios, 6 de transição e 5 costeiras), 23 f ortemente
modificadas (19 massas de água da categoria rios e 4 de transição) e 2 artificiais .”
Na Figura 3.17 encontra-se representada a delimitação das massas de água superficiais na RH4
(APA, 2016), indicando-se a localização da Zona Industrial da Pereira.
3.4.3 Rede Hidrográfica
A Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – RH4, com uma área total de 12 144 km 2, integra
as bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das ribeiras de
costa.
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A zona de implantação do projeto encontra-se na zona de influência da sub-bacia hidrográfica de
Mondego e Costeiras entre o Mondego e o Lis. Esta sub-bacia tem uma área de 4.715 km 2 e
compreende 90 massas de água.
O rio Corvo, ou rio Dueça, rio que atravessa o concelho de Miranda do Corvo, é uma massa de
água natural que no 2º ciclo de acompanhamento possui os seguintes códigos de identificação:
PT04MON0692 e PT04MON0695. O projeto encontra-se na zona de influência da massa de água
natural, com código PT04MON0692.

Fonte: APA

Figura 3.17 - Delimitação das massas de água superficiais na RH4.

3.4.4 Qualidade da água
Na bacia hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis estão identificadas 150 massas de água superficial
com estado “Bom e Superior” e 53 massas de água com estado “Inferior a Bom”. As pressões
significativas que incidem sobre tais massas de água com estado ‘inferior a bom’ são
essencialmente associadas aos setores, industrial, agrícola, pecuário e urbano, sendo também
significativas as pressões hidromorfológicas nesta região (Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica
do Vouga, Mondego e Lis, APA 2016).
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A rede de monitorização da qualidade da água na massa de água Rio Corvo com o código
PT04MON0692 é constituída por um total de 1 estação de monitorização, incluída na rede de
vigilância.
Conforme estabelecido no anexo V da DQA, a rede de vigilância tem como objetivo completar e
validar o processo de avaliação do impacto descrito no Anexo II da DQA, conceber futuros
programas de monitorização, avaliar, a longo prazo, as alterações das condições naturais, e as
alterações resultantes do alargamento da atividade antropogénica.
A massa de água Rio Corvo, código PT PT04MON0692, apresenta estado Bom conforme
especificado na Ficha de Caraterização e evolução do estado da massa de água (ARH Centro,
2012) e encontra-se sujeita a pressões reduzidas por sector de atividade conforme apresentado
no Quadro 3.8.
Quadro 3.8 - Pressões significativas por setor de atividade (ARH Centro,2012).
Pressão
Nível de Impacte
(quantificado)
Nível de Impacte
(avaliação pericial)

Urbana

Agrícola

Pecuária

Industrial

Hidromorfologia

Reduzido

Reduzido

Reduzido

Reduzido

Reduzido

Reduzido

Reduzido

Reduzido

Reduzido

--

Qualidade do meio recetor
No âmbito dos trabalhos de realização do EIA, com o objetivo de obter uma caracterização
relativa à qualidade da água na linha de água mais próxima ao local de implantação do projeto,
foram recolhidas amostras de água superficial no rio Corvo a montante e jusante da linha de água
para a qual serão encaminhadas as águas pluviais da expansão da ZI da Pereira, de modo a
proceder à sua caraterização físico-química (Figura 3.18).
A recolha das amostras de água foi do tipo pontual com recolha manual. O ponto de recolha
situou-se na zona central da linha de água, de modo a minorar a influência das margens na
amostra recolhida.
No Anexo III (Volume III) apresentam-se cópias dos Relatórios de Ensaio relativos aos resultados
apresentados e discutidos de seguida. As amostras recolhidas encontram-se referenciadas nos
Relatórios de Ensaio de acordo com o apresentado no Quadro 3.9.
Quadro 3.9 – Referência das amostras das águas recolhidas.
Local de recolha

Referência da amostra

Ri o Corvo – Montante

806.16

Ri o Corvo – Jusante

807.16

Li nha de água

808.17

Referência dos Boletins de Análise
La boratório ALS

PR1684622-1

Os locais de realização da recolha das amostras de água estão referenciados como ‘montante’,
‘jusante’ e linha de água na Figura 3.18. No Quadro 3.10 são apresentados os resultados da
caraterização efetuada assim como os valores de referência estipulados no Decreto-Lei nº 236/98
de 1 de agosto, para a qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI) e os objetivos de
qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI).
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Figura 3.18- Rede hidrográfica na área de estudo e localização dos pontos de caracterização de qualidade
da água superficial.
Quadro 3.11 - Resultados analíticos obtidos nas determinações analíticas realizadas nas amostras de água
superficial recolhidas em dezembro de 2016.
Decreto-Lei 236/98
Anexos

Amostra
Parâmetro

806.16

808.16

Monta nte Li nha de á gua

807.16

XXI

Jus a nte

VMA

VMR

XVI
VMA

pH (es cala de s orensen)

7,9

1,8

7,3

5,0-9,0

6,5-8,4

4,5-9,0

Temperatura (°C)

19

19

18

30

-

-

Oxi génio dissolvido (%)

82

62

80

50

-

-

0,038

0,109

0,032

--

5,0

20,0

Al umínio (mg/L Al)
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807.16

Decreto-Lei 236/98
Anexos
XXI
XVI

Jus a nte

VMA

VMR

VMA

Amostra
Parâmetro

806.16

808.16

Monta nte Li nha de á gua
Ars énio (mg(L As )

<0,010

<0,010

<0,010

0,1

0,10

10

Bá ri o (mg/L Ba)

0,0539

0,0882

0,0551

--

1,0

--

Beríl io (mg(L Be)

<0,00020

0,00033

<0,00020

--

0,5

1,0

0,020

<0,010

0,021

--

0,3

3,75

Cá dmi o (mg/L Cd)

<0,0020

<0,0020

<0,0020

--

0,01

0,05

Chumbo (mg/L Pb)

<0,010

<0,010

<0,010

--

5,0

20

Cl oretos (mg/L Cl )

17,9

24,4

18,3

250

70

--

Coba l to (mg/L Co)

<0,0020

<0,0020

<0,0020

--

0,05

10

Cobre (mg/L Cu)

0,0036

0,0086

0,0039

0,1

0,20

5,0

Crómi o total (mg/L Cr)

<0,0020

<0,0020

<0,0020

0,05

0,10

20

Es ta nho (mg/L Sn)

<0,010

<0,010

<0,010

--

2,0

--

Ferro (mg/L Fe)

0,0487

1,28

0,0503

--

5,0

--

Fl uor (mg/L F)

0,088

0,132

0,084

--

1

15

Líti o (mg/L Li )

0,0042

0,0064

<0,0020

--

2,5

5,8

Ma nga nês (mg/L Mn)

0,0117

0,0348

0,0101

--

0,20

10

Mol i bdénio (mg/L Mo)

<0,0030

<0,0030

<0,0030

--

0,005

0,05

Níquel (mg/L Ni)

<0,0050

<0,0050

<0,0050

--

Ni tra tos (mg/L NO3)

0,470

0,070

0,393

--

50

-

Ni tri tos (mg/L NO2)

<0,040

<0,040

<0,040

--

SST (mg/L)

15,1

14,8

6,4

--

60

-

SDT (mg/L)

266

161

276

--

640

--

--

8

--

Boro (mg/L B)

SAR (1)
Sel énio (mg/L)

<0,030

<0,030

<0,030

--

0,02

0,05

Va ná dio (mg/L V)

<0,0020

<0,0020

<0,0020

--

0,10

1,0

Zi nco (mg/L Zn)

0,0079

<0,0030

0,0257

0,5

2,0

10

OG (mg/L)

<0,050

<0,050

<0,050

--

--

--

Detergentes (mg/L)

<0,020

<0,020

<0,020

0,5

--

--

Hi drocarbonetos totais (mg/L)

<0,050

<0,050

<0,050

--

--

--

Sul fatos (mg/L SO4)

62,8

2,72

62,9

250

--

--

P tota l (mg/L P)

0,040

<0,010

0,032

1

--

--

Fos fatos (mg/L P2O5)

0,093

<0,023

0,074

--

-

--

O símbolo < indica que o valor determinado é inferior ao limite de quantificação definido para o método de ensaio
(1) A relação de absorção de sódio (SAR) é traduzida pela seguinte equação, onde as concentrações devem estar expressas em
meq/L: SAR= Na [(Ca+Mg)/2 ]1/2 .
VMR – valor máximo recomendado; VMA – valor máximo admissível

Por comparação dos resultados obtidos nas determinações efetuadas, verifica-se que todos os
valores obtidos nos três pontos de monitorização são inferiores aos valores regulamentares
estabelecidos nos anexos XVI e XXI do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto.
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3.4.5 Hidrologia
É sabido que em pequenas bacias hidrográficas urbanas e periurbanas, alterações nos usos dos
solos decorrentes de desenvolvimentos urbanos e industriais traduzem-se frequentemente num
acréscimo de caudais de ponta de cheia nas linhas de drenagem, agravando problemas de
escoamento existentes e aumentando a frequência e intensidade de situações de alagamentos de
margens com consequências que podem ser mais ou menos gravosas.
Neste contexto, uma vez que um dos efeitos esperados da expansão da zona industrial da Pereira
é o aumento da área impermeabilizada e consequente acréscimo da drenagem superficial,
assume-se como relevante, avaliar as atuais condições de escoamento em situações de cheia,
resultantes de precipitações extremas de curta duração, de modo a ter uma referência para a
avaliação do impacte da concretização da expansão prevista da zona industrial.
Para o efeito procedeu-se a estimativas de caudais de ponta de cheia para diferentes períodos de
retorno em secções consideradas críticas. A identificação destas secções decorreu de trabalho de
campo realizado em janeiro de 2017.
No apoio ao desenvolvimento dos trabalhos de campo e de caracterização utilizou-se a
representação topográfica da Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000 e imagem aérea da zona
em estudo.
3.4.5.1 Enquadramento do sistema hidrográfico
A zona industrial da Pereira localiza-se numa área topograficamente elevada entre o vale do rio
Corvo a oeste e a norte, e o vale de uma linha de água afluente do rio Corvo a sul, verificando-se
que, em relação à zona industrial, apenas para sueste, ocorre aumento das cotas do terreno.
Verifica-se assim um padrão divergente da drenagem superficial na área da atual zona industrial,
a qual se efetua, de um modo geral, do seguinte modo:
§ do lado norte, existe ligação ao sistema urbano (subterrâneo) de drenagem de águas
pluviais de Miranda do Corvo e Meãs;
§ do lado oeste e a sul o escoamento das águas pluviais verifica-se sempre a céu aberto na
direção do rio Corvo, sendo esta a orientação do escoamento da maior parte da área da
atual zona industrial, e praticamente de toda a zona de expansão prevista.
A drenagem para oeste e para sul organiza-se em duas sub-bacias hidrográficas naturais de duas
linhas de água afluentes do rio Corvo. Neste âmbito as sub-bacias serão designadas por bacia 1
(norte) e bacia 2 (sul), encontrando-se os seus limites representados na Figura 3.19.
A bacia 1 (norte) recebe a drenagem de grande parte da atual zona industrial, correspondendo ao
setor noroeste do polígono de toda a futura zona industrial. Esta bacia encontra-se bastante
artificializada na sua cabeceira, uma vez que um arruamento da atual zona industrial se sobrepõe
ao setor mais a montante da linha de água original.
A drenagem efetua-se por valetas de dimensões diversas que se desenvolvem de ambos os lados
deste e de outros arruamentos.
Após percorrer diversas valetas e condutas sobre os pavimentos, a maior parte das águas
drenadas neste setor convergem, a céu aberto, numa vala que margina a principal via de acesso à
zona industrial da Pereira e que desce na direção da rotunda existente na rua Doutor José Carlos
Pereira de Carvalho (ER 17-1).
A drenagem é então canalizada sob a rotunda através de uma passagem hidráulica (PH) circular
de 1,2 m de diâmetro. A oeste da ER 17-1, portanto para jusante, apesar de dominarem áreas
agrícolas, a linha de água natural não é identificável, sendo o escoamento encaminhado por uma
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sucessão de valas que acompanham arruamentos e muros, intercaladas por PH de diâmetros e
extensões variáveis.

Figura 3.19 – Bacias de drenagem das águas pluviais.

Estas valas e passagens hidráulicas aparentam terem sido criadas em períodos distintos, sem
qualquer planeamento estruturado, com secções que ora alargam ora estreitam.
Foi nesta área compreendida entre a entrada na PH sob a rotunda da ER 17-1 e o rio Corvo, em
que o escoamento das águas pluviais segue um percurso de cerca de 580 m com declive da ordem
de 0,02 (m/m), que se identificou a situação mais crítica do escoamento: a entrada numa
passagem hidráulica com 600 mm de diâmetro.
A entrada na passagem hidráulica ocorre no fundo de uma vala compreendida entre muros de
betão, existindo uma altura total de mais de 3 vezes o diâmetro da PH entre o fundo do leito e o
nível do terreno adjacente, que é um prado.
Como se pode observar na Figura 3.20 junto à entrada da PH existe acumulação de terra e de
folhas. A grelha existente evita a entrada de detritos de maiores dimensões que poderiam entupir
a PH.
Por se tratar da secção de menor dimensão identificada, esta foi tida como referência para
estimar caudais de ponta de cheia para diferentes períodos de retorno. A distância hidráulica
entre esta secção e o rio Corvo é cerca de 250 m.
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Figura 3.20 - Aspeto da PH correspondente ao maior estrangulamento ao escoamento identificado na Bacia
1 (norte)

A bacia 2 (sul) recebe atualmente a drenagem de uma pequena parte da atual Zona Industrial da
Pereira, mas futuramente, com a expansão prevista, receberá a drenagem de quase metade desta
área.
Neste caso, o leito natural da linha principal está preservado a nascente da ER 17-1,
desenvolvendo-se totalmente fora da atual zona industrial, bem como da zona de expansão em
estudo. No entanto, atendendo à topografia do terreno esta linha de água será o mais provável
destino das drenagens de cerca de metade da futura área industrial.
Entre a ER 17-1 e o rio Corvo, a linha de água passa a ter um percurso parcialmente artificializado
de cerca de 160 m, com declive médio de 0,025 (m/m), no qual se identificaram duas passagens
hidráulicas. A menor secção encontrada foi na PH de jusante que se localiza sob uma estrada
agrícola de terra batida paralela à ER 17-1 e ao rio Corvo, tratando-se de uma secção circular com
1200 mm de diâmetro.
A entrada na PH ocorre no fundo de uma vala com vegetação densa, existindo uma altura total de
cerca de 2 vezes o diâmetro da PH entre o fundo do leito e a superfície da referida estrada
agrícola. Na Figura 3.21 ilustra-se o aspeto da PH referida.

Figura 3.21 - Aspeto da PH correspondente ao maior estrangulamento ao escoamento identificado na Bacia
2 (sul)
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Também neste caso, por se tratar da secção de menor dimensão identificada, foi esta a secção de
referência utilizada para estimar caudais de ponta de cheia para diferentes períodos de retorno. A
distância hidráulica entre esta secção e o rio Corvo é cerca de 35 m.
No Quadro 3.12 sistematizam-se caraterísticas gerais das duas bacias hidrográficas, definidas nas
secções que representam os maiores constrangimentos identificados ao escoamento.
Quadro 3.12 – Caraterísticas gerais das bacias hidrográficas 1 (norte) e 2 (sul)
Caraterísticas

Bacia 1 (norte)

Bacia 2 (sul)

Área (ha2)

29,11

80,60

Área i ncluída na ZI após a expansão (ha)

16,68 (34,6%)

23,28 (48,2%)

Compri mento da linha de á gua principal (km)

1,025

1,088

Decl ive médio (m/m)

0,033

0,047

Tempo de concentração (h) *

0,58

0,57

* De acordo com a expressão de Temez

3.4.5.2 Estimativas dos caudais de ponta de cheia
Para a determinação dos caudais de cheia nas secções de referência foi utilizada a fórmula
cinemática do Soil Conservation Service (SCS), considerada adequada à dimensão das bacias
hidrográficas em estudo.
Na ausência de medições locais, as fórmulas cinemáticas tendem a ser fiáveis porque se baseiam
nas características da dinâmica da água na bacia hidrográfica.
A fórmula do SCS é expressa da seguinte forma:

Qp =

0.277k A hu
tp

(Anexo IV do Volume III)

Após a aplicação desta metodologia, apresenta-se no Quadro 3.13 o caudal de ponta de cheia
atual nas secções correspondentes às PH de referência nas Bacias 1 (norte ) e 2 (sul), para os
períodos de retorno de 10, 20 e 50 anos.
Quadro 3.13 – Resultados da simulação de caudal ponta de cheia para as Bacias 1 e 2 na situação atual
Caudal (m 3/s)
Período de retorno (T)

T = 10 a nos

T = 20 a nos

T = 50 a nos

Ba ci a 1 (norte)

0,98

1,22

1,56

Ba ci a 2 (s ul)

2,26

2,53

3,66

De referir que, de acordo com a prática geralmente aceite, o período de retorno de maior
interesse varia em função das potenciais consequências de eventual insuficiência da PH, bem
como da dimensão da bacia hidrográfica. Deste modo, não obstante os cálculos efetuados para os
diferentes períodos de retorno, considera-se que:
§ No caso da Bacia 1 (norte), com área inferior a 0,3 km 2, em caso de insuficiência da PH
(com 60 cm de diâmetro), existe a possibilidade da água subir a montante cerca de 3
vezes a medida do diâmetro, sem que ocorra alagamento dos terrenos adjacentes.
Ainda que ocorra alagamento, o terreno em causa é um prado, onde a água se pode
espraiar. Neste contexto considera-se que faz sentido, como base de análise, considerar
um período de retorno de 10 anos.
§ No caso da Bacia 2 (sul), com área inferior a 1 km 2 , em caso de insuficiência da PH (com
120 cm de diâmetro), existe a possibilidade da água subir, a montante, cerca de 2 vezes
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o diâmetro da PH, sem que ocorra alagamento dos terrenos adjacentes. Se ocorrer
alagamento o efeito imediato dá-se na estrada, mas importa salientar que se trata de
uma estrada agrícola não pavimentada e que pode ser acedida de ambos os lados. Neste
contexto considera-se que faz sentido, como base de análise, considerar um período de
retorno de 20 anos.
3.4.5.3 Condições atuais de escoamento
Para a avaliação das condições atuais de escoamento nas PH consideradas procedeu-se à
avaliação hidráulica tendo em conta os caudais de 0,98 m3 /s no caso da Bacia 1 (norte) e
2,53 m3/s no caso da Bacia 2 (sul), recorrendo a equação de resistência do escoamento de
2
1
Manning-Strickler: Q = K A R 3 i 2 (Anexo IV do Volume III)
Por aplicação da equação referida obtém-se o valor da altura de escoamento correspondente aos
caudais referidos, considerando o diâmetro de cada uma das duas secções circulares, o
coeficiente de rugosidade característico do betão (Ks = 77) e o declive médio (estimado em 0,020
m/m no caso da Bacia 1 e em 0,025 m/m no caso da Bacia 2).
No caso da Bacia 1, verificou-se que perante um caudal de 0,98 m3/s (T=10 anos) a PH existente,
com 600 mm de diâmetro não é suficiente para que o escoamento no interior se reali ze em
superfície livre. Nestas condições é previsível a subida do nível de água a montante em cerca de
2,6 vezes o diâmetro da PH (ϕ 600), ou seja, atingindo-se uma altura de cerca de 1,56 m.
Conforme referido, existe disponibilidade para que o nível de água suba na vala existente até
pouco mais de 3 vezes a altura da PH sem que se verifique alagamento do prado existente na
envolvente.
Relativamente à Bacia 2, considerando um caudal de 2,53 m3/s, também se verifica que o
escoamento em superfície livre na PH não é possível, ocorrendo uma subida do nível de água a
montante em cerca de 1,1 vezes o diâmetro da PH (ϕ 1200), ou seja, atingindo-se uma altura da
ordem de 1,34 m.
Neste caso há disponibilidade para uma subida de água cerca de 2 vezes a altura da PH, pelo que
a subida estimada não coloca em risco de alagamento a estrada rural existente sobre a PH.
De notar que, apesar do rio Corvo estar próximo, a cartografia da Reserva Ecológica Nacional do
concelho de Miranda do Corvo não identifica as margens deste rio, na zona onde aflui o
escoamento das Bacias 1 e 2, como sendo área de leito de cheia.
Deste modo admite-se que o controlo do escoamento por jusante, nas PH´s analisadas, por afluxo
proveniente do rio Corvo, é uma situação que não se coloca, pelo menos para os períodos de
retorno em análise.

3.5

Qualidade do Ar

3.5.1 Metodologia
A caracterização da situação de referência é feita com base na identificação dos recetores
sensíveis que possam ser afetados pelas emissões atmosféricas provenientes da expansão da ZI
da Pereira, na caracterização climática da região, na caracterização das fontes e das emissões dos
principais poluentes atmosféricos e na avaliação da qualidade do ar atual, que por sua vez é
efetuada através da análise dos valores medidos nas estações de monitorização mais próximas da
área em estudo.
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3.5.2 Recetores sensíveis
Em termos de ocupação sensível mais próxima da ZI da Pereira referem-se as povoações que se
localizam a norte, a este e a oeste da área em estudo (Figura 3.22).

Figura 3.22 - Recetores sensíveis na envolvente da Zona Industrial da Pereira.

3.5.3 Condições de dispersão de poluentes atmosféricos
A dispersão dos poluentes na atmosfera é baseada no conceito de advecção 2 e deve-se
essencialmente aos movimentos turbulentos devido às forças térmicas e/ou mecânicas. A
concentração destes poluentes na atmosfera já depende das emissões, da difusão e transporte,
das reações químicas na atmosfera e dos mecanismos de remoção. A altura de emissão dos
poluentes é também um parâmetro que influencia as concentrações ao nível do solo.
Estes processos dependem da interação dos mecanismos que ocorrem na atmosfera, tais como,
estratificação térmica e regime de vento, dos efeitos provocados pela topografia e emissões dos
poluentes.
A estratificação térmica da atmosfera condiciona principalmente a dispersão vertical dos
poluentes, enquanto que o vento predomina nos padrões de transporte horizontal. A intensidade
do vento influencia a extensão da área atingida e a sua direção determina quais os locais mais
afetados pelas emissões.
Para analisar as condições de dispersão de poluentes na área de implantação da unidade teve-se
em consideração as Normais Climatológicas de 1971-2000 referentes à Estação
Coimbra/Bencanta (107) do IPMA (ver capítulo 3.1), localizada a 40◦13’N e 08◦27’W.
Analisando os dados medidos nesta estação, observa-se que o rumo de ventos tem uma
predominância dos setores NW (37 %) e SE (21 %) com intensidades de vento médias de 6 km/h.
As situações de calma anuais correspondem 8 %.

2

Transporte de uma propriedade da atmosfera devido ao movimento do ar (por exemplo, advecção de temperatura).

Pág. 60 de 189

Relatório Síntese

Desta análise poderá concluir-se que as concentrações médias dos poluentes emitidos na ZI em
estudo localizar-se-ão maioritariamente nos quadrantes SE e NW. Salientam-se os recetores
sensíveis localizados a NW como os potencialmente mais afetados (Figura 3.22).
3.5.4 Emissão de poluentes atmosféricos
A inventariação das emissões atmosféricas tem como principais objetivos, a identificação das
fontes emissoras de poluentes atmosféricos e a quantificação das emissões. É uma ferramenta
essencial para o conhecimento da qualidade de um determinado local e das consequências que a
atividade humana tem na atmosfera.
3.5.4.1 Emissões atmosféricas no concelho de Miranda do Corvo
Em Portugal, o inventário de emissões de poluentes atmosféricos mais atual com desagregação
aos concelhos é reportado ao ano de 2009. Contudo, a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) efetua um inventário regional de emissões de
poluentes atmosféricos na área territorial da respetiva jurisdição conforme disposto na legislação
em vigor. Neste sentido, para a caracterização das emissões atmosféricas do concelho de Miranda
do Corvo foi utilizado o Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015. Este
inventário refere-se às emissões das unidades industriais.
O inventário de emissões referido tem como base o ano de referência 2015, tendo sido
considerados os poluentes: Partículas (PTS), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azoto (NO X),
Dióxido de Enxofre (SO2 ), Sulfureto de Hidrogénio (H2S), Compostos Inorgânicos Clorados (CICl-) e
Fluorados (CIF-), Metais Pesados Totais (MPT - Metais Pesados Totais, MP I - Metais Pesados do
Grupo I (Cd-Cádmio, Hg-Mercúrio e Tl-Tálio); MP II - Metais Pesados do Grupo II (As-Arsénio, NiNíquel, Se-Selénio e Te-Telúrio); MP III - Metais Pesados do Grupo III - (Pt-Platina, V-Vanádio, PbChumbo, Cr-Crómio, Cu-Cobre, Sb-Antimónio, Sn-Estanho, Mn-Manganês, Pd-Paládio e Zn-Zinco))
e Dióxido de Carbono (CO 2) (CCDRC, 2016).
O inventário foi elaborado com base nos relatórios de autocontrolo de monitorização pontual
relativos a 2015 e nos dados disponibilizados pelos operadores, também relativos a 2015. A
análise da informação contemplou a distribuição da emissão dos poluentes considerados, por
NUT III, distrito e atividade económica, para o ano de referência de 2015 (CCDRC, 2016).
A inventariação das emissões gasosas incidiu sobre os poluentes mais significativos, gerad os na
Região Centro em 2015, cujas quantidades são apresentadas no Quadro 3.14.
Quadro 3.14 - Emissões gasosas serem geradas na Região Centro em 2015. Fonte: CCDRC, 2016
Poluente
Pa rtícul as
Monóxi do de Ca rbono
Óxi dos de Azoto
Di óxido de Enxofre
Sul fureto de Hidrogénio
Compos tos Inorgânicos Cl orados
Compos tos Inorgânicos Fluorados
Meta is Pesados Totais

Emissões
(t/ano)
2 254
15 986
9 237
3 957
65
142
47
21

Analisando os valores apresentados, observa-se que a maior parte da poluição atmosférica
industrial produzida provem de processos de combustão. Neste contexto, e de acordo com o
inventário de emissões da CCDRC constata-se que as emissões dos poluentes NO X e CO são,
respetivamente, 29 % e 50 % das emissões totais. As emissões geradas de SO2 correspondem a 13
% e as de partículas a 7 % (CCDRC, 2016).
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Segundo a CCDRC, os setores industriais da fabricação da pasta de papel, produção de ci mento,
cerâmica, vidro e, mais recentemente, os setores da madeira (dado o aparecimento das unidades
de fabrico de pellets e briquetes) e energia assumem-se como as principais atividades geradoras
de emissões gasosas em todos os poluentes considerados. Consequentemente, os distritos mais
afetados são aqueles onde se desenvolvem estes setores, nomeadamente, Coimbra, Aveiro e
Leiria (CCDRC, 2016).
Nas Figura 3.23 e 3.24 apresentam-se as emissões atmosféricas para o concelho de Miranda do
Corvo e respetivas freguesias.

Figura 3.23 - Emissões estimadas de PTS, CO, NO X e SO 2 para o concelho de Miranda do Corvo e respetivas
freguesias (ano de referência 2015).

Figura 3.24 - Emissões estimadas de H2 S e Metais para o concelho de Miranda do Corvo e respetivas
freguesias (ano de referência 2015).
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Analisando o Quadro 3.14 e as Figuras 3.23 e 3.24, verifica-se que as emissões dos poluentes no
Concelho de Miranda do Corvo contribuem de forma muito pouco expressiva (< 1%) para o total
de emissões da região da Centro.
3.5.4.2 Emissões atmosféricas da Zona Industrial
Para além da influência das vias rodoviárias, as atividades industriais atualmente em
funcionamento na ZI da Pereira, não apresentam atividade económica que induza à emissão de
poluentes atmosféricos que possam afetar a qualidade do ar na envolvente. As atividades
industriais referem-se essencialmente a comércio, escritórios e investigação, sendo que parte das
empresas efetuam a sua atividade no exterior.
As partículas em suspensão PM10, que tem relação direta com o projeto a implementar, resultam
fundamentalmente da influência das vias rodoviárias da envolvente.
3.5.5 Caraterização da Qualidade do Ar
A ZI da Pereira localiza-se no concelho de Miranda do Corvo, sendo que, atualmente, as estações
de monitorização da qualidade do ar mais próximas são as estações de Coimbra/ Avenida Fernão
Magalhães e Instituto Geofísico de Coimbra que se localizam, respetivamente, a 16 e 15 km a
noroeste, do local de implantação.
A estação de Coimbra/ Avenida Fernão Magalhães é uma estação de tráfego urbana e a estação
de Instituto Geofísico de Coimbra é uma estação urbana de fundo. Estas estações pertencem à
Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da CCDRC e estão localizadas na zona de Coimbra.
A estação de tráfego urbana Coimbra/ Avenida Fernão Magalhães tem um raio de
representatividade bastante pequeno, não se considerando por isso esta estação representativa
do local de implantação da ZI da Pereira.
Considerando que o raio de representatividade de uma estação de fundo urbana é no máximo de
1 000 m (Quadro 3.15), e que a estação de Instituto Geofísico de Coimbra se localiza a cerca de 15
km, optou-se por realizar uma análise de carácter mais amplo através do índice de qualidade do
ar para a zona de Coimbra.

Quadro 3.15 - Raio de representatividade das estações de monitorização de qualidade do ar (EEA, 1999).
Tipo de estação

Raio de representatividade (m)

Trá fego

Nã o a plicável

Industrial

10 - 100

Fundo Urbana

100 - 1000

Fundo Suburbana

1000 - 5000

Na Figura 3.25 apresenta-se o índice de qualidade do ar da zona Centro Litoral, onde se localiza a
ZI da Pereira, para os anos de 2013, 2014 e 2015.
Pela análise dos dados medidos para a zona Centro Litoral observa-se que, a qualidade do ar na
zona em estudo é na generalidade boa, sendo que para os anos de 2013, 2014 e 2015 a
classificação de bom, para o índice de qualidade do ar, foi superior a 80%.
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Fonte: QualAr – Base de Dados Online s obre a Qualidade do Ar; APA

Figura 3.25 - Índice da Qualidade do ar para a zona Centro Litoral para os anos de 2013, 2014 e 2015.

3.6

Ambiente sonoro
O ruído constitui uma causa de incómodo, um obstáculo às comunicações verbais e sonoras,
podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma auditivo e alterações fisiológicas
extra-auditivas. Do ponto de vista físico pode definir-se o ruído como toda a vibração mecânica
estatisticamente aleatória de um meio elástico. Do ponto de vista fisiológico será todo o
fenómeno acústico que produz uma sensação auditiva desagradável e/ou incomodativa.
A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana e o
bem-estar das populações é assegurada pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro.
Para a realização desta componente ambiental, foram consultados os documentos ‘Nota técnica
para avaliação do descritor Ruído em AIA’ e ‘Guia Prático para medições de ruído ambiente – no
contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996’, publicado pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), respetivamente, em junho de 2009 e outubro de 2011.
A metodologia assentou na identificação das fontes sonoras e recetores sensíveis com a
realização de amostragens de ruído em 3 pontos localizados na área em estudo. Foi também
consultado o Mapa de Ruído da zona em questão.

3.6.1 Identificação das principais fontes sonoras e recetores
Em termos de ocupação sensível próxima da ZI da Pereira a habitação mais próxima localiza-se a 2
m a norte do limite da zona industrial. Os restantes recetores sensíveis encontram-se a nascente
(Meãs e Pereira) e a poente (habitações ao longo da estrada ER17-1) (Figura 3.26).
As fontes sonoras relevantes localizadas na área de implantação da ZI da Pereira referem-se
essencialmente ao tráfego automóvel que circula na ER17-1 e na variante da EN342, industrias
localizadas na zona industrial, atividades habituais de moradores (movimento e vozes), ruído
animal (cães e aves).
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Figura 3.26 - Identificação das fontes sonoras, recetores sensíveis e localização dos pontos de medição de
ruído na envolvente da ZI da Pereira.

3.6.2 Medições de Ruído
As medições de ruído tiveram como objetivo a caracterização do nível sonoro, segundo o DecretoLei nº 9/2007 de 17 de janeiro e foram executadas de acordo com a NP ISO 1996-1, 2 (2011),
tendo sido efetuadas por um Laboratório Acreditado para o efeito (ISQ).
Todos os critérios de amostragem e procedimentos de medição encontram-se descritos no Anexo
V do Volume III no qual se apresenta o relatório técnico ‘Medição de níveis de pressão sonora Caracterização acústica de local’.
As medições de ruído foram efetuadas, nos períodos diurno, entardecer e noturno, considerando
o funcionamento da ZI da Pereira, próximo dos recetores sensíveis anteriormente apresentados.
A localização dos pontos de medição teve como base a área de influência do projeto e as ações
suscetíveis de causar impactes.
As medições de ruído foram efetuadas próximo dos recetores sensíveis apresentados na Figura
3.26, situando-se os locais de amostragem o mais próximo possível das habitações.
A partir dos níveis de ruído ambiente medidos nos períodos diurno, entardecer e noturno,
apresentados no Anexo V, calcularam-se os indicadores de ruído Ln e Lden, para posterior
comparação com a legislação.
Valores Limite de Exposição
A definição de limites de ruído depende do tipo de zonas, mista ou sensível, onde as atividades
estão inseridas. De acordo com o artigo 6º - Planeamento Municipal do Capítulo II do DL 9/2007,
de 17 de janeiro, a classificação das zonas sensíveis e mistas é da competência dos municípios,
que deverão estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a classificação, a
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delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. A classificação de zonas sensíveis
e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão ou alteração dos
planos municipais de ordenamento do território em vigor.
No Decreto-Lei n.º 9/2007, artigo 11º, define-se os valores limite de exposição ao ruído para
zonas sensíveis e zonas mistas, sendo que os indicadores de ruído a avaliar são o L den e Ln.
Segundo a Câmara Municipal de Miranda do Corvo, a área onde se localizam os recetores
sensíveis em redor da zona industrial é zona mista. Assim, para efeitos de verificação do valor
limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de L den e Ln apresentados
no Quadro 3.16.
Quadro 3.16 - Valores limite de exposição (Artigo 11º do DL 9/2007 de 17 de janeiro).
Lden (dB(A))
Zonas Mistas

≤ 65

Ln (dB(A))
≤ 55

Tendo por base as medições apresentadas foram calculados os valores dos indicadore s de ruído Ln
e Lden (Quadro 3.17).
Quadro 3.17 - Indicadores de ruído obtidos.
Pontos

Ruído Ambiente
Lden (dB(A))

Ln (dB(A))

1

66

52

2

46

37

3

55

36

Valores superiores ao limite

Analisando os resultados apresentados no Quadro anterior conclui-se que o valor do indicador
Lden, para o Ponto 1 foi superior ao valor limite de exposição, para zonas mistas. Os restantes
indicadores encontram-se em conformidade com os valores limite de exposição.
3.6.3 Mapa de Ruído
Nas Figuras 3.27 e 3.28 apresentam-se extratos do Mapa de Ruído do concelho de Miranda do
Corvo os quais contemplam os indicadores de ruído L den e Ln referidos no Decreto-Lei nº 9/2007
de 17 de janeiro.
Pela observação dos Mapas de Ruído pode constatar-se que, no local referente ao ponto de
medição 1 é excedido o valor limite de 65 dB(A) imposto para o indicador L den, sendo que nos
locais onde se localizam os pontos 2 e 3 são cumpridos os valores limite.
Assim, observa-se que os níveis de ruído apresentados no Mapa de Ruído, no Ponto 1, não são
compatíveis com a classificação de zona mista imposta pela Câmara Municipal. Os níveis de ruído
neste local são elevados, devendo-se ao tráfego rodoviário que circula na ER17-1.
Salienta-se ainda que os níveis medidos, no âmbito do EIA da ZI da Pereira, são próximos dos
níveis estimados nos mapas de ruído.
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Fonte: CM Mi ra nda do Corvo

Figura 3.27 - Extrato do Mapa de Ruído - Indicador Lden.

Fonte: CM Mi ra nda do Corvo

Figura 3.28 - Extrato do Mapa de Ruído - Indicador Ln.
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3.7

Fauna e Flora

3.7.1 Metodologia
Para efeitos da caracterização dos valores da fauna e flora presentes na área de implantação do
projeto procedeu-se, em outubro de 2016, à realização de trabalho de campo para identificação
dos valores naturais aí presentes. Os dados de campo foram complementados atravé s de
pesquisa bibliográfica de publicações com informação fidedigna relativa aos valores naturais
potencialmente presentes na área do projeto.
A recolha e tratamento da informação obtida são efetuados com o intuito de determinar o valor e
a importância da área do ponto de vista da conservação da biodiversidade. Neste contexto, para
além das listagens específicas apresentadas no Anexo VI do Volume III, ao longo do relatório farse-á referência às espécies que ocorrem na área de estudo. Essa referência não pretende de
forma alguma ser exaustiva, mas sim representar a comunidade existente, dando-se destaque
sobretudo às espécies que têm especial interesse conservacionista.
No âmbito do presente estudo procedeu-se à identificação das áreas classificadas do sistema
nacional de áreas classificadas (SNAC). Para verificação do enquadramento da área de estudo
relativamente ao SNAC consultou-se o sítio da internet do Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas (ICNF) 3.
Flora e vegetação
Tendo como objetivo geral a obtenção de uma listagem florística representativa de toda a área de
estudo, a identificação de valores florísticos e de habitats importantes, o trabalho englobou as
seguintes tarefas:
1) Reconhecimento da área de estudo;
2) Identificação das comunidades vegetais;
3) Inventariação das espécies da flora;
4) Determinação da área de distribuição de espécies com especial interesse
conservacionista (e.g. espécies com estatuto de ameaça ou espécies constantes da Diretiva
Habitats), caso existentes.
Com base na imagem aérea do Google Earth e da visita ao local procedeu-se à identificação das
principais comunidades vegetais presentes na área de estudo e dos habitats naturais e
seminaturais constantes do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril com redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva Habitats.
De seguida, tendo em atenção o projeto alvo de AIA e a distribuição das diversas comunidades
vegetais na área de estudo procedeu-se à inventariação in situ das espécies da flora em cada uma
das áreas que diretamente ou indiretamente serão intervencionadas pela obra, destruindo assim
as comunidades vegetais que atualmente aí se encontram. Na Figura 3.29 identificam-se as áreas
de amostragem de flora apresentando-se, no Anexo VI-C a lista de espécies inventariada em cada
uma das seis áreas de amostragem.

3

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/cart/ap-rn-ramsar-pt
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Figura 3.29 - Áreas de amostragem de flora.

Nos casos em que não foi possível identificar in situ a espécie, procedeu-se à recolha e
etiquetagem do espécimen para posterior identificação em laboratório com recurso à bibliografia
técnica especializada: Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-1999 e http://www.floraiberica.es/),
Nova Flora de Portugal (Franco, 1971; 1984; Franco & Rocha Afonso, 1994; 1998, 2003), Flora
Vascular de Andalucia Occidental (Valdés, 1987) e ao Herbário da Universidade de Aveiro.
De assinalar que o trabalho de campo decorreu numa época do ano pouco adequada para a flora,
principalmente a nível das espécies anuais ou de fenologia precoce, não cobrindo assim um ciclo
anual.
Na identificação das espécies da flora teve-se como objetivos específicos:
§ Identificar a ocorrência/distribuição de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas,
Ameaçadas ou em Perigo de Extinção);
§ Identificar a ocorrência/distribuição de espécies constantes da Diretiva 92/43/CEE Diretiva Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril com redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro)
§ Inferir acerca do valor e importância de cada formação vegetal demarcando, caso
existam, áreas de interesse conservacionista para a flora.
Fauna
No que respeita à fauna, face aos biótopos em presença, os grupos alvo da presente
caracterização foram os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tendo o trabalho de campo decorrido
nas seguintes fases:
1) Reconhecimento da área de estudo;
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2) Identificação/mapeamento dos biótopos da fauna;
3) Inventariação das espécies da fauna.
Inicialmente, a área de estudo foi totalmente percorrida tendo-se para o efeito utilizado, como
ferramentas de apoio no terreno, a cartografia 1:25 000 dos serviços cartográficos do exército e
imagens aéreas do Bing maps.
Procedeu-se à identificação/mapeamento dos biótopos da fauna presentes na área de estudo. A
classificação dos biótopos teve por base as formações vegetais e/ou o tipo de uso de solo
existente. Posteriormente procedeu-se à inventariação das espécies da fauna presente na área.
No Quadro 3.18 apresentam-se as metodologias utilizadas no decurso do trabalho de campo
realizado para caracterização da comunidade faunística. Em geral, para as comunidades
faunísticas terrestres, optou-se pela realização de transectos pedestres sem limite de distância ao
longo dos quais se procedeu ao registo de todas as espécies. Os transe ctos realizados
atravessaram todos os biótopos presentes na área de estudo.
Quadro 3.18 - Metodologias utilizadas no levantamento de campo da fauna (outubro de 2016).
Taxa

Anfíbios

Metodologia
§ Pros peção no período diurno do leito e margens da linha de água existente
na zona sul da área do projeto
§ Leva ntamento de pedras/troncos em toda a área do projeto.
§ Tra nsectos em todos os biótopos representativos da área de estudo para
i dentificação de exemplares expostos ao sol.

Répteis

§ Leva ntamento de pedras/troncos em toda a área do projeto.
Aves

§ Tra nsectos em todos os biótopos representativos da área de estudo para
i dentificação visual e auditiva das espécies presentes.

Ma míferos

§ Tra nsectos em todos os biótopos representativos da área de estudo para
observação direta, identificação de indícios da presença de mamíferos
(pegadas, tocas, dejetos) e identificação de eventuais abrigos.

Complementarmente, recorreu-se à consulta de publicações que contêm informação sobre a
região onde a área de estudo se insere, nomeadamente atlas e guias de distribuição (Quadro
3.19).
Quadro 3.19 - Bibliografia consultada.
Taxa
Anfíbios
Répteis
Aves

Ma míferos

Metodologia
§ Loureiro et al. 2010 (Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal) cuja informação é apresentada com
ba se na grelha de 10×10 km da projeção geográfica UTM (Universal Transverse Mercator).
§ Equipa Atlas 2008 (Atlas das Aves Nidificantes em Portugal cuja informação é apresentada com
ba se na grelha de 10×10 km da projeção geográfica UTM (Universal Transverse Mercator).
§ Ma thias, 1999 (Guia dos mamíferos Terrestres de Portugal continental, Açores e Madeira) cuja
i nformação é apresentada com base na grelha de 50×10 km da projeção geográfica UTM
(Universal Transverse Mercator);
§ Pa l meirim, J.M. & Rodrigues, L. 1992. Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas.
Es tudos de Biologia e Conservação da Natureza, n.º 8. Serviço Nacional de Parques, Reservas e
Conservação da Natureza (SNPRCN), Lisboa.

Desta forma, as listagens faunísticas apresentadas no presente estudo (Anexo VI do Volume III),
além da identificação das espécies cuja ocorrência foi confirmada no decorrer dos trabalhos de
campo, incluem ainda as espécies, que não tendo sido confirmadas por este estudo, de acordo
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com as informações e elementos bibliográficos recolhidos, são de ocorrência potencial de acordo
com os critérios constantes no Quadro 3.20.
Quadro 3.20 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados pa ra as espécies inventariadas
para a área de estudo.
Ocorrência
Grupo

Anfíbi os e Répteis

Aves

Ma míferos

Potencial

Confirmada

A es pécie ocorre na quadrícula UTM NE53 e o bi ótopo preferencial
de ocorrência está presente na á rea de estudo.
Embora a espécie não esteja confirmada na quadrícula UTM NE53, o
res petivo Atlas dá a espécie como presente em grande parte das
qua drículas a djacentes e, no decorrer do tra balho de ca mpo,
confi rmou-se a existência de habitat favorável para a espécie nesta
á rea .
A es pécie ocorre na quadrícula 50x50 km em que área de estudo se
i ns ere, e o biótopo preferencial de ocorrência está presente na á rea
de es tudo

A es pécie foi
i nventariada no
decurs o do trabalho
de ca mpo realizado

O levantamento das espécies da fauna teve como objetivos específicos:
§ Identificar a ocorrência de espécies constantes do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE Diretiva Aves ou do Anexo II da Diretiva 92/43/CEE - Diretiva Habitats, ambas
transpostas para o quadro legal nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro;
§ Delimitar, caso existam, zonas de interesse conservacionista para a fauna.
Com base nos trabalhos de inventariação foram elaboradas listagens específicas com informação
acerca dos estatutos de ameaça e estatutos de proteção legal dos vários taxa. Apresenta-se assim
informação com o estatuto de ameaça de acordo com o sistema de avaliação e classificação de
espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação - IUCN (versão 3.1: IUCN 2001), o
qual é seguido pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). As
categorias utilizadas, definidas no Anexo VI-A (Volume III), são as seguintes: Criticamente em
Perigo (CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase Ameaçado (NT), Pouco Preocupante (LC),
Informação Insuficiente (DD), Não Aplicável (NA) e Não Avaliado (NE).
Os nomes vulgares utilizados no decorrer do presente capítulo são os constantes do Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Com base nesta mesma fonte é analisada, sempre que tal
se justifique, entre outros, a situação populacional e os fatores de ameaça das espécies mais
importantes que ocorrem na área.
Uma vez que, devido à sua raridade, estatuto de ameaça, ou outros fatores, muitas espécies estão
sujeitas a disposições legais sobre a sua proteção e conservação do seu habitat, ao longo desta
secção é indicada a legislação nacional e comunitária que abrange as espécies presentes na área
de estudo, às quais por isso se dará especial atenção. Deste modo, são mencionadas as seguintes
convenções internacionais e diretivas comunitárias transpostas para o quadro legal nacional:
Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE), Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE), Convenção de Berna e
Convenção de Bona, as quais se encontram descritas no Anexo VI-B (Volume III).
3.7.2 Áreas classificadas
A área de implantação do projeto não se encontra incluída em nenhuma área classificada do
ponto de vista da conservação da natureza, quer seja Área Protegida ou Sítio da Lista Nacional de
Sítios para a Rede Natura 2000.
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A área classificada mais próxima é o Sítio PTCON0060 ‘Serra da Lousã’ 4 da Rede Natura 2000, cujo
limite mais próximo se localiza a cerca de 1600 m em linha reta a nascente do local de
implantação do projeto (Figura 3.30).

Figura 3.30 - Áreas classificadas mais próximas da área do projeto.

A maior parte da área do Sítio PTCON0060 é ocupada por povoamentos florestais com destaque
para o pinheiro-bravo e eucalipto seguido das zonas de matos e pastagens naturais, sobretudo
nas zonas de maior altitude. A ocupação agrícola ocorre sobretudo nos vales aluvionares sendo
residual em termos de área ocupada. Entre as espécies arbóreas com maior interesse, ainda que
residuais em termos de área ocupada, destacam-se as azinheiras (Quercus rotundifolia) (habitat
9340) nas zonas mais secas e ensolaradas e os carvalhais de carvalho-role (Quercus robur) e
carvalho-negral (Quercus pyrenaica) (habitat 9230) nas zonas mais húmidas e frias.Ao nível da
vegetação ripícola destacam-se as galerias de amieiro (Alnus glutinosa) (Habitat 91E0), as
comunidades dominadas por azereiro (Prunus lusitanica subsp. lusitanica (Habitat 5230) e o
azevinho (Ilex aquifolium) um habitat de caráter reliquial naturalmente pouco frequente.
A serra da Lousã possui áreas importantes para a conservação do lagarto-de-água (Lacerta
schreiberi) e para a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica). Entre os principais fatores de
ameaça do Sítio contam-se os incêndios florestais, florestações com eucalipto, invasão de
espécies exóticas infestantes (sobretudo acácias) e ao aumento excessivo de acessibilidades,
sobretudo nas zonas de cumeada o que potencia a circulação de veículos, a pressão turística e a
degradação dos habitats de montanha. De acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000, em
termos de orientações de gestão, estas vão no sentido da conservação e manutenção das linhas
de água e das galerias ripícolas que as marginam, bem como da fauna que lhe está associada,
preservação dos diversos habitats associados às cristas quartzíticas e às cascalheiras e
manutenção do mosaico agro-silvo-pastoril. Especial atenção deverá ser dada à construção de

4

Diploma de classificação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de julho.
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infraestruturas nomeadamente acessibilidades e açudes, atividades de recreio e lazer e à
erradicação das espécies exóticas.
3.7.3 Flora e vegetação
A diversidade florística de uma determinada região é o resultado da interação dos vários fatores
bióticos e abióticos e é um bom indicador da ação antrópica dessa mesma região. Sob o ponto de
vista florístico, a área de estudo encontra-se bastante alterada devido às atividades humanas de
onde se destaca a atividade industrial e a atividade silvícola sem qualquer tipo de planeamento e
gestão.
Estas atividades têm vindo a refletir-se no tipo de coberto vegetal presente na área destacando-se
inclusivamente a existência de diversos locais sem qualquer tipo de vegetação, fruto da ocupação
por estradas/caminhos, edificado industrial e mobilizações de solos recentes. Estas áreas ocupam
mais de 50% de toda a área do projeto. Aqui, a comunidade vegetal dominante é a comunidade
ruderal. A restante área, tradicionalmente ocupada por povoamentos florestais, inicialmente de
pinheiro-bravo e mais recentemente por eucalipto, encontra-se também bastante degradada em
relação ao que seria o seu coberto vegetal original.
Estando a área de estudo inserida a nível fitossociológico na província Gaditano-OnuboAlgarviense, Setor Divisório Português, subsetor Beirense Litoral, neste subsetor predominavam
os carvalhais termófilos de carvalho-roble: Rusco aculeati-Quercetum roboris viburnetosum tini. A
sua orla arbustiva é uma comunidade endémica em que domina o azereiro (Prunus lusitanica) –
Frangulo alnae-Prunetum lusitanicae - que muitas vezes se encontra em contacto com o amial
mesofítico Scrophulario-Alnetum glutinosae. O urzal Ulici minoris-Ericetum umbellatae é uma das
etapas regressivas mais abundantes do carvalhal. Uma grande parte deste território é ocupada
por bosques de sobreiro – Asparago aphylli-Quercetum suberis – e pelas suas etapas subseriais:
Erico-Quercetum lusitanicae e Lavandulo Luisieri-Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris. A
subassociação ulicetosum minoris da associação Lavandulo Luisieri-Ulicetum jussiaei é endémica
deste subsetor (Costa et. al. 1998).
Contudo, atualmente, o estrato arbóreo da área de estudo, à semelhança do que que acontece na
generalidade da região envolvente, é dominado sobretudo pelo pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e
pelo eucalipto (Eucalyptus globulus), tanto em formações puras (pinhal e eucaliptal) como mistas
(eucalipto + pinheiro) muito frequentemente invadidos por mimosa (Acacia dealbata),
substituindo assim, na vertente arbórea, os carvalhais seja de carvalho-roble (Quercus robur) seja
de sobreiro (Quercus suber).
Em alguns locais onde ocorreu corte do estrato arbóreo, o estrato arbustivo marca presença
apresentando apontamentos das etapas subseriais Erico-Quercetum lusitanicae e Lavandulo
Luisieri-Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris. Verifica-se, no entanto, que essas comunidades
arbustivas, atualmente sem coberto arbóreo, têm uma tendência de regressão na área, nuns
casos devido à regeneração natural que está a ocorrer de pinheiro-bravo e noutros casos devido à
forte invasão pela mimosa. Enquanto no primeiro caso as espécies arbustivas, embora com menor
densidade continuarão a estar presentes passando a fazer parte do sub-bosque do pinhal (ainda
que com menor densidade), no segundo caso, pela forte pressão/competição que a mimosa
exerce essas espécies tenderão a desaparecer desses locais.
Um pouco por toda a área, mas com especial incidência nas áreas ainda ocupadas pelos
povoamentos de pinheiro e eucalipto, observa-se a regeneração do sobreiro (exemplares de
pequenas dimensões), o qual, confirma a histórica ocupação do território por bosques formados
por esta espécie.
De salientar ainda na zona mais periférica da área de estudo, a presença de alguns campos
agrícolas e na zona sul, de uma linha de água com alguns apontamentos de vegetação ripícola.
Neste contexto, na área de estudo estão presentes as seguintes formações vegetais:
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§ Arbustiva;
§ Ripícola: Higrófitas/Helófita;
§ Herbáceas com influência antropogénica
o Campos agrícolas
o Comunidades ruderais
§ Infestantes (acacial);
§ Arbóreas com influência antropogénica
o Povoamentos de Pinus pinaster
o Povoamentos de Eucalyptus globulus.
No conjunto destas formações, no decurso dos trabalhos de campo realizados, assinalou-se a
ocorrência de 103 espécies de flora de 43 famílias distintas, cujo elenco é apresentado no Anexo
VI-C (Volume III).
Foram amostradas 6 áreas cobrindo todas as comunidades vegetais presentes na área de estudo.
Face à reduzida área contínua existente de cada comunidade, cada área de amostragem abarca
mais que uma comunidade (Figura 3.29):
§ Área de amostragem 1 – Comunidades arbustiva, higrófita/helófita, ruderal e acacial;
§ Área de amostragem 2 – Comunidades arbustiva, higrófita, povoamento de Eucalyptus
globulus e acacial;
§ Área de amostragem 3 – Comunidades arbustiva e povoamento de Pinus pinaster;
§ Área de amostragem 4 - Comunidades arbustiva e povoamento de Pinus pinaster;
§ Área de amostragem 5 – Comunidade arbustiva, comunidade ruderal e povoamento de
Eucalyptus globulus e folhosas;
§ Área de amostragem 6 – Comunidade ruderal.
A área na qual se identificou um maior número de espécies (69) foi a área de amostragem 1 a
qual engloba além de acacial, as comunidades arbustiva, higrófita/helófita e ruderal. A área de
amostragem 1 foi seguida em diversidade de espécies pela área de amostragem 5 a qual
apresenta um misto de coberto arbóreo incluindo algumas folhosas autóctones, vegetação
arbustiva e ruderal (Figura 3.31).

Figura 3.31 - Número de espécies identificadas em cada área de amostragem.

Numa avaliação global, assinala-se em geral a presença de comunidades vegetais pouco
relevantes no contexto conservacionista e um elenco florístico em geral pobre decorrente

Pág. 74 de 189

Relatório Síntese

sobretudo da influência antropogénica, destacando-se aqui uma forte presença de espécies
invasoras, que representam 10,7% do total de espécies identificadas na área ( Quadro 3.21).
Quadro 3.21 - Espécies invasoras presentes na área de estudo.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.

ma ta -jornaleiros

Conyza canadensis (L.) Cronq.

a voa dinha

Arundo donax L.

ca na s

Cortaderia selloana (Schult.) Asch. & Gra ebn.

erva -das-pampas

Paspalum dilatatum Poi r.

n.d.

Acacia dealbata Li nk

mi mosa

Acacia melanoxylon R. Br.

a us trália

Eucalyptus globulus La bill. s ubsp. globulus

euca lipto

Hakea salicifolia(Vent.) B.L. Burtt

há quea-folha-de-salgueiro

Ailanthus altissima (Mi ll.) Swingle.

es panta-lobos

Datura stramonium L.

fi gueira-do-inferno

Na área de estudo, a espécie mais problemática e que ocupa a maior parte do território,
invadindo áreas arbustivas e florestais é a mimosa (Figura 3.32). Esta espécie, problemática
também no Sítio Rede Natura Serra da Lousã, será na área de estudo a responsável, a prazo, pela
total degradação das comunidades arbustivas e higrófitas ainda remanescentes.

Figura 3.32 - Área a ser invadida pela mimosa.

A pobreza do elenco florístico reflete-se aliás na frequência em que as espécies ocorrem ao longo
da área de estudo verificando-se que em geral as espécies não se encontram uniformemente
distribuídas pelas 6 áreas de amostragem estudadas, ainda que em várias delas as comunidades
vegetais presentes se repitam. Observa-se assim que menos de 20% das espécies identificadas
ocorrem em 4 ou mais áreas de amostragem sendo as espécies mais frequentes as seguintes:
§ No estrato arbóreo: mimosa (Acacia dealbata), carvalho-roble (Quercus robur), sobreiro
(Quercus suber), eucalipto (Eucalyptus globulus) e pinheiro-bravo (Pinus pinaster). De
salientar que o sobreiro apesar de frequente é pouco abundante, sendo o carvalhoroble residual na área;
§ No estrato arbustivo: sanganho (Cistus psilosepalus), medronheiro (Arbutus unedo),
torga (Calluna vulgaris), urze-roxa (Erica cinerea), queiró (Erica umbellata), carvalhoanão (Quercus lusitanica), ranha-lobos (Genista triacanthos), carqueja (Pterospartum
tridentatum), tojo-arnal (Ulex europaeus), tojo-molar (Ulex minor), silva (Rubus
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ulmifolius). De referir que neste caso se trata de espécies que na grande maioria além de
frequentes são abundantes na área;
§ No estrato herbáceo: mata-jornaleiros (Aster squamatus), tágueda (Dittrichia viscosa) e
funcho (Foeniculum vulgare), correspondendo assim a espécies essencialmente ruderais
que, além de frequentes são também abundantes.
A comunidade arbustiva além de estar presente em geral no sub-bosque dos povoamentos
florestais de eucalipto e sobretudo de pinheiro-bravo ocorre com particular destaque na área de
amostragem 1. Estão aqui presentes diversas espécies arbustivas pertencentes às famílias das
ericáceas (Caluna vulgaris, Erica cinerea, Erica umbelata, Erica ciliaris), leguminosas (Genista
triacanthos, Pterospartum tridentatum, Ulex minor, Ulex europaeus) e cistáceas (Cistus
psilosepalos, Cistus ladanifer) (Figura 3.33).

Figura 3.33 - Comunidade arbustiva na área de amostragem 1.

Nesta comunidade destaca-se ainda a abundância em alguns locais de carvalho-anão (Quercus
lusitanica), uma espécie rastejante que raramente excede 1 m de altura, muito típico de urzais
formando frequentemente moitas com menos de 30 cm de altura (Figura 3.34).

Figura 3.34 - Forte presença de Quercus lusitanica.

A comunidade higrófita e helófita encontra-se circunscrita a uma pequena linha de água presente
na zona sul da área de estudo. Este tipo de comunidades são características de margens e leitos
de linhas de água. No entanto, a linha de água em causa encontra-se muito afetada quer pelas
mobilizações de terras (aterros) na sua envolvente, sobretudo no extremo montante da área,
quer pela forte presença de mimosas (Acacia dealbata) nas margens, pelo que a subsistência de
vegetação tipicamente higrófita e helófita neste local se encontra fortemente ameaçada. Ainda
assim, é aí possível encontrar, entre outras espécies, borrazeira-preta (Salix atrocinerea) e
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vimeiro-branco (Salix alba) no estrato arbóreo, tábua-larga (Typha latifolia), salgueirinha (Lythrum
salicaria), junco-dos-sapos (Juncus bufonius), junco (Juncus effusus), cavalinha (Equisetum
telmateia), bunho (Scirpoides holoschoenus) e tanchagem-da-água (Alisma plantago-aquatica).
Os povoamentos de pinheiro-bravo, outrora comuns na área encontram-se circunscritos, no seu
estado mais puro, sobretudo à zona próxima do centro de biomassa e a um núcleo no extremo
nordeste da área de intervenção. A composição arbórea é mono específica de Pinus pinaster
apresentando um estrato arbustivo baixo composto pelas mesmas espécies arbustivas descritas
anteriormente na comunidade arbustiva (Figura 3.35). Na generalidade das áreas ocupadas por
pinhal surge também o sobreiro (Quercus suber) em regeneração.

Figura 3.35 - Pinhal e estrato arbustivo.

O pinhal deverá ter sido o coberto dominante nas últimas décadas antes da ocupação pelo
eucalipto e da mais recente invasão por mimosa. Sinal disso é a existência de diversos locais em
que se observa uma forte regeneração natural de pinheiro-bravo, ainda de reduzidas dimensões
(Figura 3.36).

Figura 3.36 - Pinheiro-bravo em regeneração.

Os povoamentos de eucalipto, sendo pontuais na área do projeto e frequentemente estando o
eucalipto em misto com pinheiro, é uma formação com reduzida diversidade florística associada.
No sub-bosque e sua orla encontram-se sobretudo espécies ruderais e algumas das espécies
arbustivas já referidas para a comunidade arbustiva nomeadamente cistáceas, tojos e urzes.
A comunidade ruderal corresponde a formações herbáceas seminaturais que em geral ocupam
habitats artificializados, ou seja locais mais ou menos alterados pela ação humana como sejam
bermas de caminhos, campos abandonados sujeitos a intervenção humana, escombreiras, etc..
As comunidades ruderais estão presentes da generalidade da área de estudo, destacando -se pela
sua maior representatividade uma extensa zona de aterro existente na zona central da área de
estudo (área de amostragem 6 representada na Figura 3.37), logradouros das indústrias
existentes e a generalidade das bermas dos caminhos que cruzam a área.
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É uma comunidade fortemente condicionada pela ação humana composta por vegetação
herbácea de espécies comuns, bem adaptadas às intervenções no meio, podendo mesmo
prosperar com a intervenção humana.

Figura 3.37 - Zona central da área de estudo com dominância da comunidade ruderal.

Espécies RELAPE
No decurso do levantamento de campo realizado foram identificadas duas espécies da flora
RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou Em Perigo de Extinção). Trata-se de
espécies endémicas da península ibérica não ameaçadas, a saber:
§ Dipsacus comosus Hoffmanns. & Link (cardo-penteador) endémica da península ibérica –
espécie típica de áreas de incultos, pastagens, pousios e margens de cursos de água
ocupando solos húmidos ou temporariamente encharcados, frequentemente
nitrificados, mas também solos pedregosos e algo secos. Na área de estudo a sua
presença foi identificada na área de amostragem 1 junto à linha de água;
§ Lavandula stoechas L. subsp. luisieri (rosmaninho) endémica da península ibérica –
espécie típica de matagais ocupando sobretudo locais expostos e secos em substratos
pobres. Na área de estudo está presente nas áreas arbustivas e no sub-bosque das áreas
de pinhal onde a densidade de pinheiro é menor.
Espécies e Habitats com estatuto de proteção
Durante o levantamento de campo não foram identificadas na área de estudo quaisquer espécies
ou Habitats inscritos nos anexos da Diretiva Habitats.
Destaca-se, no entanto, a presença de uma espécie protegida pela legislação nacional (Figura
3.38):
§ Sobreiro (Quercus suber L.) – espécie protegida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/01, de
25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04, de 30 de junho. A Resolução da
Assembleia da República n.º 15/2012 de 10 de fevereiro instituiu o sobreiro como
árvore nacional de Portugal. É uma espécie abundante na área de estudo encontrandose em processo de regeneração, sobretudo nas áreas ocupadas pelos povoamentos de
eucalipto e pinheiro. A maior parte dos exemplares possui entre 2 e 5 m de altura.
Apenas 8 exemplares possuem altura superior a 10 m (Anexo VI-D no Volume III).

Pág. 78 de 189

Relatório Síntese

Figura 3.38 - Distribuição e altura (metros) dos sobreiros identificados na área do projeto.

De salientar, que não se identificaram no local áreas de especial valor conservacionista para a
flora.
3.7.4 Fauna
A comunidade faunística presente neste local é composta por espécies em geral comuns na região
e no país, refletindo por si, quer em diversidade quer em abundância, a profunda
antropogenização desta área e a genérica degradação dos biótopos presentes.
Uma parte significativa desta área tem vindo a ser desde há cerca de duas décadas ocupada pela
atividade industrial. Têm sido construídos aterros na área central da zona industrial, efetuadas
escavações e terraplenagens, cortes de vegetação, depositados entulhos e utilizados diversos
locais e caminhos para a prática de motocross, com a consequente degradação dos habitats e
perturbação sobre as espécies.
Na zona sul da área de estudo embora ainda exista um contínuo de vegetação, essa encontra-se
muito alterada no que respeita à composição original, pelo que os biótopos existentes, de cariz
sobretudo florestal, embora com algumas clareiras de vegetação arbustiva, encontram-se
fortemente degradados, dominando, em termos arbóreos os eucaliptais e pinhais já muito
invadidos pela mimosa. Na Figura 3.39 apresenta-se uma imagem dessa zona onde é possível
visualizar:
§ em primeiro plano o biótopo arbustivo (degradado pela circulação de veículos);
§ na zona central da imagem uma área de folhosas ripícolas a ser invadida por vegetação
exótica (acácia mimosa);
§ ao fundo, o biótopo florestal de pinheiro e eucalipto;
§ ao fundo, do lado direito, aterro com deposição de entulhos sendo colonizado por
vegetação herbácea (área degradada).
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Pinhal e eucaliptal
Folhosas ripícolas
(biótopo ribeirinho)

Aterros com
vegetação herbácea

Acacial

Biótopo arbustivo

Figura 3.39 - Alguns dos biótopos presentes na metade sul da área de estudo.

Na área de estudo ocorrem potencialmente 104 espécies de vertebrados sendo a classe
dominante a classe das aves com 59 espécies (56,7%) do elenco faunístico de vertebrados ( Figura
3.40).

Figura 3.40 - Representatividade das 4 classes de vertebrados presentes na área de estudo.

Trata-se assim de uma área relativamente pobre em espécies o que reflete de facto as
características ecológicas deste local e da sua envolvente próxima.
Na Figura 3.41 apresenta-se a distribuição dos biótopos de fauna presentes na área de estudo.
O biótopo aquático/ribeirinho corresponde a duas pequenas linhas de água presentes na zona sul
da área de estudo. Uma das linhas de água encontra-se fora da área do projeto (limite sul) tendo
como linha afluente uma pequena linha de água cuja zona de cabeceira foi aterrada. Em termos
de vegetação ribeirinha de suporte à comunidade faunística essa encontra-se muito pressionada
pelo acacial. A presença de água e vegetação herbácea associada favorece sobretudo a presença
de espécies de anfíbios, fator distintivo entre a restante zona de implantação do projeto,
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sobretudo durante os períodos reprodutores. Destaca-se ainda a presença de um conjunto de
mamíferos que frequentam este biótopo como é exemplo a doninha ( Mustela nivalis), o toirão
(Mustela putorius) e o sacarrabos (Herpestes ichneumon) todos típicos de margens de linhas de
água com vegetação.
De resto, não se registam diferenças relevantes entre a restante comunidade que utiliza este
biótopo e a restante área de estudo em que o coberto vegetal marca presença.

Figura 3.41 - Biótopos da área de estudo.

O biótopo florestal embora com uma área relativamente continua na zona sul da área de estudo
encontra-se muito fragmentado do ponto de vista da composição arbórea. As acácias são uma
presença frequente existindo locais onde ocorre em grande densidade o que condiciona a riqueza
das espécies de fauna que em geral não encontram neste tipo de formação condições favoráveis à
sua presença (alimentação/nidificação). O eucalipto e o pinheiro-bravo são as espécies de maior
porte presentes na área de estudo favorecendo a presença de um conjunto de espécies de aves
típicas de meios florestais nomeadamente: estrelinha-real (Regulus ignicapilla), chapim-de-crista
Parus cristatus), chapim-preto (Parus ater), chapim-real (Parus major), e tentihão (Fringilla coelebs).
Entre os mamíferos, destaca-se a presença do esquilo (Sciurus vulgaris) uma espécie recente na região
e que tem vindo a colonizar o território em direção a sul.
Em alguns locais onde o coberto florestal é menos denso surge com algum destaque o biótopo
arbustivo no qual ocorrem sobretudo algumas espécies de pequenos passeriformes. Entre estes o
destaque vai para a toutinegra-do-mato (Sylvia undata) uma espécie do Anexo I da Diretiva Aves
frequente neste biótopo e cuja presença foi confirmada em vários locais da áre a de estudo. Ao
nível dos mamíferos destaca-se a presença frequente do coelho (Orytolagus cuniculus).
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O biótopo agrícola, está associado sobretudo às habitações existentes na envolvente
caracterizando-se pelas culturas de subsistência à base de hortícolas e árvores de fruto. Este
biótopo é procurado por uma comunidade de aves comuns típicas destas áreas e bem adaptadas
inclusive aos meios urbanos como sejam: alvéola-branca (Motacilla alba), pardal (Passer
domesticus), chamariz (Serinus serinus), verdilhão (Carduelis clhoris), melro (Turdus merula), pisco-depeito-ruivo (Erithacus rubecula). Neste biótopo são típicos diversos mamíferos nomeadamente a
toupeira (Talpa occidentalis), o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) e o rato-das-hortas (Mus
spretus).
Nas áreas abertas onde predomina vegetação herbácea (biótopo arrelvados), nas áreas degradadas e
na zona ocupada pela indústria (biótopo arbano/industrial) surgem espécies como a alvéola-branca
(Motacilla alba), o pardal (Passer domesticus), o pintarrôxo (Carduelis cannabina) e o rabirruivo
(Phoenicurus ochruros).
No global da área de estudo verifica-se que, com exceção das espécies tipicamente florestais, a
generalidade das restantes espécies, face à fragmentação dos biótopos em presença e sendo
espécies ubíquas frequentam a generalidade da área de estudo independentemente do biótopo
em presença. No entanto, em geral, a abundância de indivíduos é reduzida.
No caso particular das espécies de aves observa-se que não ocorrem grandes variações
fenológicas verificando-se que a grande maioria da comunidade é residente no território
seguindo-se um conjunto de espécies que são estivais. A área não possui assim relevância para
espécies tipicamente invernantes no território nacional.
Espécies com interesse conservacionista
No âmbito da presente caracterização consideram-se espécies com interesse conservacionista aquelas
que possuem um qualquer nível de ameaça de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (Cabral et al. 2006), as constantes no Anexo II e/ou IV da Diretiva Habitats e as constantes do
Anexo I da Diretiva Aves.
Na área de estudo, com base nos levantamentos de campo e pesquisa bibliográfica realizada poderão
ocorrer potencialmente 20 espécies com especial interesse conservacionista, sendo que a classe dos
mamíferos, com 50% das espécies, domina sobre os restantes vertebrados (Figura 3.42 e Quadro 3.22).

Figura 3.42 - Representatividade de espécies com interesse conservacionista das diferentes classes de
vertebrados.

Relativamente às espécies de anfíbios e de aves, apesar dessa classificação, trata-se de espécies
com ampla distribuição quer na região quer na generalidade do território nacional, não se
encontrando em geral ameaçadas. Apenas o noitibó (Caprimulgus europaeus) possui estatuto de
Vulnerável segundo o livro vermelho dos vertebrados de Portugal (Cabral et. al., 2005).
A prevalência do grupo dos mamíferos relaciona-se com o elevado número de espécies de quirópteros
que se considera ser de ocorrência potencial na área. Esta ocorrência baseia-se nos registos de
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presença na Quadrícula 50×50 km onde o projeto se insere (Mathias, 1999) existindo aí habitat
potencialmente favorável à presença da espécie e tendo ainda em atenção a proximidade à serra
da Lousã. De referir que as espécies listadas no presente estudo ocorrem na serra da Lousã
nomeadamente na área afeta aos Parques eólicos Safra, Coentral, Lousã I e Lousã II (ICNB, 2010)
No entanto, é de destacar que na área de estudo não foram detetadas grutas que possam
albergar populações importantes deste grupo pelo que a sua ocorrência nesta área embora possível
é improvável. Por outro lado, é de referir que de acordo com Palmeirim & Rodrigues (1992), nesta área
não existem abrigos a proteger que possam albergar populações de morcegos. Segundo, Palmei rim
(1992) os ‘abrigos a proteger’ mais próximos de morcegos cavernícolas localizar-se-ão a mais de 10 km
de distância do local projeto (Coimbra I e Condeixa).
As restantes espécies com interesse conservacionista poderão encontrar, pontualmente, condições
favoráveis à sua reprodução na área de estudo, embora esta, face à área envolvente, nomeadamente à
proximidade da serra da Lousã, não seja uma área de todo importante para a conservação das
populações dessas espécies, seja a nível local seja regional. Cabe aqui referir que a área de implantação
do projeto não é atravessada por nenhuma linha de água que possa funcionar como corredor ecológico
através da manutenção de um continuum naturale entre as zonas mais baixas associadas ao vale do rio
Ceira e às zonas mais altas da serra da Lousã.
Os anfíbios utilizarão sobretudo a pequena linha de água existente na zona sul da área de estudo,
embora essa se encontre bastante degradada por efeito de práticas silvícolas incorretas e aterros nas
suas margens que têm levado à degradação da vegetação autóctone e do continuum naturale da
mesma.
As espécies de aves identificadas no Quadro 3.22 também encontram condições favoráveis à
reprodução, sobretudo na metade sul da área do projeto onde o coberto vegetal apresenta maior
continuidade com a área envolvente. No entanto, a maior parte das espécies presentes na área de
estudo, utilizam-na apenas como território de alimentação/caça.
Quadro 3.22 - Espécies da fauna com especial interesse conservacionista que ocorrem (ou potencia lmente
ocorrem) na área de estudo.
Espécie

Categoria

Diretiva

Diretiva

Área do

Área

Habitats

Aves

projeto

envolvente

Observação

Anfíbios

Triturus marmoratus

LC

IV

×

×

Linha de água

Alytes obstetricans

LC

IV

×

×

Toda a área

Bufo calamita

LC

IV

×

×

Toda a área

Hyla arborea

LC

IV

×

×

Linha de água

Rana iberica

LC

IV

×

×

Linha de água

×

×

Toda a área

Répteis

Podarcis hispanica

LC

Milvus migrans

LC

I

×

×

Toda a área

Caprimulgus europaeus

VU

I

×

×

Toda a área

Lullula arborea

LC

I

×

×

Toda a área

Sylvia undata

LC

I

×

×

Biótopo florestal e arbustivo

IV
Aves

Mamíferos

Rhinolophus
ferrumequinum

VU

II e IV

×

×

Toda a área

Rhinolophus hipposideros

VU

II e IV

×

×

Toda a área
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Espécie

Categoria

Diretiva

Diretiva

Área do

Área

Habitats

Aves

projeto

envolvente

Observação

Rhinolophus euryale

CR

II e IV

×

×

Toda a área

Rhinolophus mehelyi

CR

II e IV

×

×

Toda a área

Myotis myotis

VU

II e IV

×

×

Toda a área

Myotis nattereri

VU

IV

×

×

Toda a área

Myotis emarginatus

DD

II e IV

×

×

Toda a área

Pipistrellus pipistrellus

LC

IV

×

×

Toda a área

Miniopterus schreibersii

VU

II e IV

×

×

Toda a área

Orytolagus cuniculus

NT

×

×

Toda a área

Legenda: LC- Pouco preocupante; NT- Quase ameaçado; VU - Vulnerável

Em suma, tendo em consideração as características do local de implantação do projeto e o seu
enquadramento local, esta área não assume relevância para a conservação de qualquer uma das
espécies da fauna presentes na área de estudo, não se identificando zonas de especial interesse
conservacionista para a fauna.

3.8

Solos e Uso do Solo

3.8.1 Metodologia
A análise à componente solos foi elaborada tendo em conta a Carta de Solos de Portugal (Carta
I.13 do Atlas do Ambiente- ambiente biofísico) e de capacidade de uso do solo (Carta III.3 do Atlas
do Ambiente - ambiente biofísico) disponíveis através do sistema nacional de informação do
ambiente.
Para efeitos da caracterização e descrição do uso do solo utilizou-se numa primeira abordagem à
cartografia COS2007 seguida de uma focalização na área de implantação do projeto, com base no
trabalho de campo realizado, em que se aferiu e descreveu cada uma das classes de uso
atualmente existentes identificando-se as principais alterações decorridas desde a realização do
COS2007.
3.8.2 Caraterização
Pela observação da Figura 3.43 verifica-se que na área de implantação do projeto a unidade pedológica
em presença é o cambiosolo do tipo cambissolo dístrico.
Os cambiosolos combinam solos com pelo menos uma formação de solo incipiente na subsuperfície,
caracterizando-se assim, de uma maneira geral, por serem jovens moderadamente desenvolvidos
sobre uma rocha parental pouco a moderadamente meteorizada não apresentando quantidades
apreciáveis de argila e matéria orgânica. Uma das principais características dos Cambissolos é serem
pouco profundos e, muitas vezes, cascalhentos. São solos com uma permeabilidade baixa a moderada.
Esta unidade pedológica é claramente dominante nesta zona do território da região Centro
representando aproximadamente 71% da área territorial correspondente às bacias do Vouga,
Mondego e Lis. Relativamente ao tipo dístrico este representa 3,1% da referida área (ARH Centro,
2012).
Em termos de capacidade de uso, o projeto implanta-se maioritariamente em solos de capacidade de
uso baixa – classe F a qual corresponde a solos que apresentam boas características para a prática de
atividades florestais e baixa qualidade agrológica. E de facto, como se verificará adiante, o uso do solo
que ocorre na área de implantação do projeto, para além das áreas já artificializadas (ocupadas por
indústria), é maioritariamente de uso florestal. A área norte da zona industrial sobrepõe-se a solos
agrícolas – classe A (Figura 3.44).
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Fonte: Sistema Na cional de Informação (http://siniamb.apambiente.pt/)

Figura 3.43 - Carta de solos.

De salientar, no entanto, que à presente data a maior parte desse espaço se encontra já ocupado por
indústria. De referir ainda que na área de implantação do projeto não existem solos inseridos na
Reserva Agrícola Nacional (ver Figura 3.45 no capítulo 3.9).

Fonte: Sistema Na cional de Informação (http://siniamb.apambiente.pt/)

Figura 3.44 - Carta de Capacidade de Uso do Solo.
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De salientar que, uma parte significativa da zona industrial se encontra muito alterada no que respeita
ao que seria o normal perfil do solo, ou seja, à sequência natural das diversas camadas entre a
superfície e a rocha (horizontes pedogénicos que possuem atributos morfológicos próprios resultantes
dos efeitos combinados dos processos de formação do solo). Verifica-se que em 52,5% da área do
projeto os solos foram sendo escavados, aterrados ou terraplenados com o objetivo de permitir a
implantação de indústrias e vias de acesso. Nessa área verifica-se que, pelo menos os horizontes mais
superficiais (O e A), nos quais ocorre o material orgânico não decomposto ou parcialmente
decomposto, material orgânico em decomposição ou matéria orgânica humificada misturada com a
fração mineral, foram totalmente destruídos (Figura 3.45). Em muitos casos onde ocorreram
escavações de maior dimensão também os horizontes inferiores foram destruídos.

Figura 3.45 - Delimitação da área em que ocorreu alteração ao perfil do solo.

No que respeita ao uso do solo, na área de implantação do projeto, de acordo com a carta de uso do
solo que utiliza a nomenclatura do COS 2007, os usos são os seguintes (Figura 3.46):
§ Indústria, comércio e transportes- áreas principalmente ocupadas por estruturas relativas à
atividade industrial, comercial e de transportes;
§ Áreas de extração de inertes, deposição de resíduos e estaleiros – corresponde a áreas
artificializadas ocupadas por atividades extrativas, estaleiros de construção, áreas em
construção, zonas de deposição de resíduos e áreas associadas a todas estas atividades.
Inclui, pedreiras, aterros, lixeiras etc.;
§ Florestas – corresponde às áreas ocupadas por conjuntos de árvores resultantes de
regeneração natural, sementeira ou plantação. As árvores possuem uma altura superior a
5 m e no seu conjunto constitui uma área com grau de coberto igual ou superior a 30%. Sem
uso agricola no subcoberto;
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§ Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea – Áreas com coberto vegetal composto
principalmente por arbustos e vegetação herbácea. Inclui comunidades de herbáceas, sebes,
coníferas anãs, matos, florestas abertas, degradadas ou em regeneração;
§ Áreas agrícolas heterogénas – Correspondem a áreas agrícolas com diversos tipos de
associações entre culturas temporárias, pastagens, culturas permanentes, podendo haver
casos em que as culturas e pastagens se encontram misturadas com áreas naturais.
Na área envolvente predominam o tecido urbano e as áreas agrícolas nos quadrantes norte, nascente e
poente e a floresta no quadrante sul.

4
1

2
3

Limite do Projeto
Uso do solo
Tecido urbano
Indústria, comércio e transportes
Áreas de extração de inertes, deposição de resíduos e estaleiros
Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas
Culturas temporárias
Culturas permanentes
Áreas agrícolas heterogéneas
Florestas
Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea

Fonte: COS 2007

1; 2; 3; 4 – Setores onde se
registaram
alterações
de
cobertura do solo face ao COS
2007.

Figura 3.46 - Carta de Uso do Solo na área de implantação do projeto.

Focalizando apenas o local de implantação do projeto, através de uma análise de maior detalhe em
sequência do trabalho de campo realizado, constata-se que o uso dominante é o uso industrial e
florestal, surgindo com grande destaque uma extensa área de aterros/solo nu, que no contexto da
presente análise se opta por denominar de ‘áreas decapadas e de aterro’. Verifica-se ainda que, em
relação ao COS 2007, as alterações de uso do solo entretanto ocorridas não são significativas.
Destacam-se apenas algumas diferenças cuja localização se encontra representada na Figura 3.46 pelos
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polígonos 1, 2, 3 e 4. No Quadro 3.23 apresenta-se a correspondência entre as classes de uso do solo
identificadas pelo COS2007 e a classe de uso efetivo no local de implantação do projeto à presente
data.
Quadro 3.23 - Classes de uso do solo presentes no local de implantação do projeto.
COS 2007
Classe

Indústria,
comércio e
tra nsportes

Fl oresta

Fl orestas
a bertas e
vegetação
a rbustiva e
herbácea

Áreas
a grícolas
heterogéneas

Uso efetivo atual no local de implantação do projeto

Área (m2)

Classe

Área (m2)

Descrição do uso atual
Corresponde à área das indústrias atualmente implantadas na zona
i ndustrial.

162 463,5

Tecido
i ndustrial

Fl oresta e
170 717,5 vegetação
a rbustiva

167 387,7 A área mantém-se idêntica à representada pelo COS2007 com exceção
do local identificado na Figura 3.43 pelo polígono 1 em que se verificou
a realização de uma esca vação numa área de aproximadamente
1 876 m 2 em área classificada pelo COS por ‘Floresta’ (Figura 3.47).
Na área de estudo a composição florestal embora com alguns núcleos
monoespecífi cos de eucalipto e de pinheiro, no global pode
considerar-se área florestal mista de pinheiro-bra vo e eucalipto. De
notar, no entanto, a intensa degradação desta floresta devido à
proliferação de vegetação exótica, nomeadamente mimosa, que
forma já extensos bosquetes no seio do pinhal/eucaliptal. Nos locais
com menor densidade de mimosa surge um subcoberto arbusti vo
a i nda relevante.
Fa ce à representação do COS2007 registam-se as principais alterações:
§ Pol ígono 1: em que ocorreu escavação em área florestal (1 876 m 2);
190 355,5 § Polígono 2: na zona central da área de estudo na qual a realização
de um aterro que tem vindo a ser feito ao longo da última década
tem ocupado área florestal (10 102 m 2) (ver Figura 3.48 e Figura
3.49);
§ Polígono 3: a vegetação terá recuperado numa área anteriormente
decapada existindo agora algum coberto a rbustivo denso e arbóreo
es parso (7 812 m2).
A maior parte dessa área é agora ocupada por um pinhal com
subcoberto arbusti vo considerando-se assim que atualmente pertence
à classe da Floresta. Não se considera, no entanto, propriamente uma
a l teração ao uso pelo que não é relevante.

Fl oresta e
23 804,0 vegetação
a rbustiva

Áreas
a grícolas
32 629,4
heterogén
eas

29 581,2,4

As áreas ocupadas por agricultura localizam-se no canto noroeste da
zona de implantação do projeto e correspondem às pequenas hortas
de subsistência com árvores de fruto e pequenas parcelas de
pa stagem.
Face à representação dos COS 2007 as principais alterações ocorreram
no polígono 4 tendo-se registado a proliferação de acácia mimosa nos
limites das parcelas (abandono da atividade agrícola) e a ocupação por
i ndústria (3 048 m 2).
Corresponde a uma zona central a qual possui áreas já decapadas para
implantação de indústria e de uma extensa área onde ao longo dos
úl timos anos têm sido efetuados aterros com deposição de inertes.

Áreas de
extração de
i nertes,
deposição de
res íduos e
es taleiros
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Áreas
92 960,0 decapadas
e de aterro

Fa ce à representação do COS 2007 as principais alterações são:
§ Polígono 2: realização de um aterro ao longo da última década
sobre á rea florestal (10 102 m 2). De salientar que juntamente com o
95 250,2
aterro têm sido depositados vá rios tipos de resíduos
nomeadamente resíduos de construção/demolição e resíduos de
ja rdinagem (ver Figura 3.48 e Figura 3.49);
§ Polígono 3: a vegetação terá recuperado em área decapada
existindo agora algum coberto a rbustivo denso e arbóreo esparso
(7 812 m 2).
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Fonte: Google Earth (imagem de 2006)

Figura 3.47 - Alteração ao uso do solo ocorrida nos últimos 10 anos na área identificada pelo polígono 1.

Fonte: Google Earth (imagem de 2006)

Figura 3.48 - Alteração ao uso do solo ocorrida nos últimos 10 anos na área identificada como polígono 2 .
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Figura 3.49 - Aterro realizado na zona central da área (polígono 2).

De uma forma global verifica-se assim que a área atualmente ocupada por indústria e pelas áreas aqui
classificadas como ‘áreas decapadas e de aterro’ (áreas onde ocorreu decapagem do solo e realização
de aterros/deposição de resíduos), representa 55% da área da zona industrial. Segue-se a área florestal
e de vegetação arbustiva com 39% (Figura 3.50).

Figura 3.50 - Representatividade de cada uma das classes de uso do solo na área de implantação do projeto.

3.9

Ordenamento do território

3.9.1 Metodologia
A caracterização do ordenamento do território foi elaborada tendo em conta a localização e os
instrumentos de gestão territorial em vigor aplicáveis à área de implantação da ZI e sua expansão
e região em que se encontra inserida.
A área de estudo encontra-se abrangida pelos seguintes instrumentos de gestão territorial:
§ Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);
§ Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT-C);
§ Plano Diretor Municipal (PDM) de Miranda do Corvo;
§ Plano de Pormenor (PP) da Zona Industrial da Pereira.
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De referir que relativamente ao PP, optou-se por não apresentar a sua descrição, uma vez que a
solução urbanística constante do PP é que se encontra em avaliação no presente Estudo de
Impacte Ambiental.
Neste âmbito procedeu-se, por um lado, à análise das perspetivas de desenvolvimento com
influência na área de localização e por outro, à identificação das restrições legais suscetíveis de
condicionarem a evolução das formas de ocupação do solo na área de implantação do projeto e
na sua envolvente próxima (PDM).
Apresenta-se seguidamente uma caracterização destes instrumentos com incidência na área de
implantação e na área envolvente, centrando-se nos aspetos mais relevantes para o
enquadramento do projeto e território em análise.
3.9.2 Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º
58/2007 de 4 de setembro, e retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de
setembro e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro, define os seguintes objetivos estratégicos para
Portugal, com incidência territorial (Artigo 5.º):
a) Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural,
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e
minimizar os riscos;
b) Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços
ibérico, europeu, atlântico e global;
c) Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas
de suporte à integração e à coesão territoriais;
d) Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos
coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a
coesão social;
e) Expandir as redes de infraestruturas avançadas de informação e comunicação e
incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração
Pública;
f) Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação
informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.
O PNPOT define um conjunto de opções estratégicas territoriais para a Região Centro, das quais
se destaca a seguinte:
§ “Promover redes urbanas de proximidade que potenciem dinâmicas de inovação e
suportem novos pólos regionais de competitividade, consolidando as dinâmicas dos
clusters emergentes”.
O PNPOT apesar de reconhecer, que a unidade territorial do Pinhal Interior, é um dos espaços
mais problemáticos do País em termos de desenvolvimento, refere um conjunto de opções de
desenvolvimento das quais se destacam as seguintes:
§

“Gerir o declínio da população e a baixa densidade de forma a garantir os mínimos de
ocupação necessários à gestão sustentável do território”.

3.9.3 Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro
O Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT-C) é um instrumento de
natureza estratégica que se encontra aguardar aprovação. Tendo como objetivo a afirmação da
Região Centro, pretende dar um contributo ativo e autónomo para a estruturação e
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desenvolvimento sustentável do território continental numa lógica de combinação entre
objetivos de competitividade e de coesão territoriais.
A visão estratégica que o Plano defende para a Região Centro assenta num diversificado conjunto
de componentes, de entre as quais se destaca:
· “Promover redes urbanas de proximidade que potenciem dinâmicas de inovação e suportem
novos pólos regionais de competitividade, consolidando as dinâmicas dos clusters
emergentes”.
Este plano abrange área geográfica de intervenção da CCDR Centro com uma extensão de 23.659
km2, abrangendo 1.783.596 habitantes distribuídos por 78 municípios.
A visão estratégica é traduzida em termos espaciais por um modelo territorial, resultante da
integração de cinco sistemas estruturantes, nomeadamente:
· Os sistemas produtivos, que representam as principais fontes de geração de rendimento e
de emprego, traduzindo a capacidade endógena de sustentação económica da Região;
· O sistema urbano, que representa os padrões e as dinâmicas de ocupação urbana;
· O sistema de acessibilidades e transportes;
· O sistema ambiental que engloba as componentes de estrutura regional de proteção e
valorização ambiental (ERPVA), unidades de paisagem e espaços físicos;
· O sistema de prevenção e minimização de riscos.
O modelo territorial proposto assenta em 4 unidades territoriais:
· Centro Litoral;
· Dão-Lafões e Planalto Beirão;
· Beira Interior;
· Pinhal Interior e Serra da Estrela.
O PROT-C define um quadro estratégico e normativo que, embora não assuma uma natureza
regulamentar, fornece orientações com incidência nos diferentes domínios do ordenamento
territorial e urbano. Assim, os critérios de ordenamento e gestão te rritorial tendentes a
estabelecer padrões de contenção, polaridade, mobilidade e sustentabilidade, têm em conta os
diferentes modelos de afirmação da urbanidade na região, para que as orientações e
recomendações sejam incorporadas nos Planos Especiais de Ordenamento do Território e nos
Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) que determinam em exclusivo o uso do
solo.
O quadro normativo apresenta, para além das normas gerais, as normas específicas (por cada um
dos 5 sistemas estruturantes), as normas específicas de base territorial (por cada uma das 4
unidades territoriais) e as orientações de políticas setoriais (também em função de cada um dos
sistemas estruturantes).
No âmbito da presente avaliação assume especial relevância as normas específicas do sistema
produtivo e do sistema de proteção e valorização ambiental. No âmbito do sistema produtivo
destacam-se as seguintes normas:
· A programação e gestão da rede regional de infraestruturas de acolhimento e apoio
empresarial, constituída por Parques de Ciência e Tecnologia (PCT), Centros de Apoio
Tecnológico (CAT), Áreas de Localização Empresarial Certificadas (ALEC) e Zonas de
Atividade Empresarial e de Serviços (ZAES), deve ser integrada e cumprir os seguintes
requisitos:
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o

Articular-se com o Sistema Científico e Tecnológico (SC&T) nacional e com os seus
principais fatores valorizadores com expressão na Região;

o

Garantir a salvaguarda ambiental e de gestão de resíduos.

· As ZAES devem, preferencialmente, resultar da qualificação ou ampliação de zonas
industriais já existentes ou, quando tal não for possível, ser criadas de raiz com particular
enfoque nas zonas de baixa densidade económica e demográfica.
Ao nível do sistema de proteção e valorização ambiental, o PROT-C contempla um conjunto de
normas para várias temáticas, das quais se destacam as seguintes:
· Ao nível da qualidade do ar e alterações climáticas: Impedir a não ultrapassagem do
número máximo de excedências permitidas aos valores limite de concentração de
poluentes atmosféricos, nomeadamente ozono e partículas, garantindo a elaboração e
aplicação dos Planos e Programas para a melhoria da qualidade do ar;
· Em termos de infraestruturas ambientais, no âmbito da captação e distribuição de água
para abastecimento e drenagem, transporte e tratamento de águas residuais é
necessário:
o

Garantir a eficácia e a eficiência dos sistemas de recolha, drenagem e tratamento de
águas residuais, em especial os sistemas que efetuam a rejeição dos efluentes
tratados, para locais identificados como Zonas Sensíveis incluindo as Zonas
Vulneráveis;

o

Promover a reutilização de águas residuais tratadas em usos compatíveis (rega de
espaços verdes, lavagens, descargas em instalações sanitárias, …).

· Ao nível dos resíduos:
o

Promover a instalação de sistemas de recolha e deposição final de resíduos industriais
não perigosos como meio de aumentar a competitividade do tecido industrial da
região;

o

Operacionalizar soluções de encaminhamento dos resíduos industriais perigosos
produzidos na Região para unidades de tratamento e valorização públicas e privadas
devidamente licenciadas;

· Ao nível dos recursos hídricos:
o

Promover a implementação de medidas de proteção na prevenção do risco potencial
de contaminação antropogénica das águas subterrâneas, com especial incidência nos
aquíferos que apresentam maior vulnerabilidade;

No âmbito das normas específicas de base territorial da unidade territorial, assumem especial
relevância as definidas para o Pinhal Interior, onde se insere a Zona Industrial da Pereira. Segundo
as normas, consideram-se prioritárias as seguintes intervenções:
· Implementar rede de ZAES;
· Desenvolver a rede de micro-recolha de biomassa, promovendo, a revitalização do Centro
de biomassa de Miranda do Corvo;
· Apoiar a criação de micro-empresas a funcionar em articulação com as centrais de
biomassa;
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3.9.4 Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo
O Plano Diretor Municipal (PDM) estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e
articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional
e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal.
O PDM de Miranda do Corvo foi publicado a 22 de julho de 2014 em Diário da República n.º 139,
2ª Série através do Aviso nº 8473/2014.
Os elementos fundamentais do PDM, e que serviram de base na presente análise, foram os
seguintes:
§ Regulamento;
§ Planta de Ordenamento (1: 25 000);
§ Planta de Condicionantes (1: 25 000).
3.9.4.1

Ordenamento

A estrutura de ordenamento para o território concelhio de Miranda do Corvo, visa garantir o
desenvolvimento equilibrado do território, protegendo e valorizando o património natural e
paisagístico e a biodiversidade do concelho, com recurso a uma política de ordenamento do
território sustentável, com o intuito de assegurar uma maior coesão territorial e económico-social
no sentido da constituição de uma comunidade saudável e solidária.
A planta de ordenamento da revisão do PDM encontra-se desdobrada em:
§ Classificação e Qualificação do Solo;
§ Estrutura Ecológica Municipal;
§ Infraestruturas e Equipamentos de Segurança;
§ Zonamento Acústico;
§ Património Edificado e Arqueológico.
Classificação e Qualificação do Solo
Do ponto de vista da classificação do solo para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo,
observa-se que a Zona Industrial da Pereira se insere numa área classificada como ‘ espaço de
atividades económicas’, na subcategoria de ‘Área empresarial e industrial’, pertencente à
tipologia de solo urbano (Figura 3.51).
De acordo com o artigo 87.º do regulamento, ‘a área empresarial e industrial corresponde ao
tecido urbano ocupado predominantemente por usos industriais e de armazenagem,
complementados por serviços, comércio e equipamentos de apoio a estas ativ idades’.
Estas áreas abrangem duas zonas industriais sendo uma delas a Zona Industrial da Pereira. De
acordo com alínea 1 o artigo 89.º, a Zona Industrial da Pereira ‘destina-se a ser ocupada por
estabelecimentos industriais de tipo 1, 2 e 3, sendo ainda permitida a ocupação com
estabelecimentos de armazenagem, de serviços, de comércio e equipamentos de apoio a estas
atividades’.
Nela é permitido licenciar, conservar, reconstruir, alterar e ampliar os estabelecimentos industriais
existentes à data da entrada em vigor do PDMMCV, mesmo que daí resulte a alteração de
tipologia, desde que a alteração tenha por objetivo a melhoria das condições de funcionamento e
que não agrave as condições ambientais (alínea 2 do artigo 89.º).
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Figura 3.51 - Planta de Ordenamento-classificação e qualificação do solo do PDM de Miranda do Corvo.

No que concerne ao regime de edificabilidade, o regulamento no artigo 90.º estabelece que as
edificações devem dar cumprimento aos seguintes parâmetros:
a) Número máximo de pisos:
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o

Acima da cota da soleira 2 pisos;

o

Abaixo da cota da soleira 1 piso.

b) Altura máxima da fachada de 10 m;
c) Índice máximo de ocupação do solo 0,4;
d) Índice máximo de utilização 0,35.
Ao nível dos estacionamentos, segundo o artigo 65.º do regulamento do PDM, dentro do
perímetro dos lotes os utilizadores deverão disponibilizar lugares de estacionamento para uso
privativo dos ocupantes dos lotes e estacionamentos públicos de acordo com o estabelecido no
Quadro 3.24, sem prejuízo de regras mais exigentes que sejam impostas por legislação de caráter
geral ou venham a ser instruídas por planos de ordem inferior.
Quadro 3.24 - Parâmetros de dimensionamento

Tipo de ocupação

Indústria e/ou
a rma zéns

N.º mínimo de estacionamentos

N.º mínimo de estacionamentos

privados

públicos

1 l uga r/75 m 2 da á rea total de
cons trução (a.c.) de indústria.

O n.º total de luga res resul tante da
apli caçã o dos cri térios anteri ores é
a cres cido de 20% pa ra es ta ciona mento
público.

Pesados : 1 luga r /500 m 2 a.c. indús tria.,
com um míni mo de 1 l ugar/lote
1 luga r/30 m 2 a .c. pa ra comércio pa ra
es tabelecimentos < 1000 m 2 a .c.;

Comérci o

1 luga r /25 m2 a .c. pa ra comércio pa ra
es tabelecimentos de 1000 m 2 a 2500 m 2
de a .c.;
1 l uga r /15 m 2 a .c. pa ra comércio pa ra
es tabelecimentos > 2500 m 2 de a .c. de e
cumula ti vamente 1 luga r de pesado/200
m 2 a .c. pa ra comércio

Servi ços

3 l uga res/100 m 2 a .c. pa ra servi ços pa ra
es tabelecimentos <= 500 m2 a .c.
5 l uga res/100 m 2 a .c. pa ra servi ços pa ra
es tabelecimentos > 500 m2 a .c.

O n.º total de luga res resul tante da
apli caçã o dos cri térios referidos na
coluna anterior é a crescido de 30% pa ra
es tacionamento público.

O n.º total de luga res resul tante da
apli caçã o dos cri térios anteri ores é
a cres cido de 30% pa ra es ta ciona mento
público

Relativamente às infraestruturas viárias, o regulamento do PDM define no artigo 66.º os
parâmetros de dimensionamento mínimo de novos arruamentos, que devem obedecer às
seguintes dimensões:
· Faixa de rodagem = 9 m;
· Passeios =1,6 m (x 2);
· Estacionamento = 2,5 m (x 2 opcional);
· Caldeiras para árvores = 1,0 m (x 2 opcional).
Excetuam-se dos referidos critérios de dimensionamento os arruamentos em zonas urbanas
consolidadas com alinhamentos definidos.
A zona de implantação do projeto está abrangida por uma Unidade Operativa de Planeamento e
Gestão (UOPG). De acordo com a alínea 3 do artigo 120.º, “enquanto não estiverem elaborados e
aprovados os planos respeitantes às áreas integradas nas UOPG, são admitidas intervenções
urbanísticas, em solo urbanizado, aplicando-se supletivamente as normas gerais estabelecidas no
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regulamento do PDM para a respetiva categoria de espaço e desde que as intervenções não
colidam com os princípios e expectativas definidos para as UOPG”.
A UOPG que enquadra a ZI da Pereira tem a designação de U10 – Plano do Pormenor (PP) da Zona
Industrial da Pereira, o qual visa o desenvolvimento de um PP para a ZI da Pereira garantindo um
espaço físico onde a indústria se possa implantar privilegiadamente contribuindo para o
desenvolvimento económico e para o aumento da qualidade de vida, tendo como objetivos
(artigo 149.º):
a) A pormenorização do planeamento urbanístico, coordenando a circulação viária e pedonal
com a edificação proposta;
b) O planeamento urbanístico, moldado segundo uma estrutura urbana, tendo em linha de
conta importantes fatores urbanísticos, tais como acessos, iluminação, mobiliário urbano,
equipamentos, boas condições de habitabilidade, sucessão de espaços e harmonia de
conjunto;
c) Diferenciação de formas de intervenção consoante as especificidades da área, dado o seu
carácter heterogéneo, adequando-se à realidade existente e às características locais,
integrando-se numa estratégia de desenvolvimento baseada na preservação, valorização
e enquadramento.
Segundo o artigo 150.º do regulamento do PDM, o PP da ZI da Pereira deverá garantir:
a) Número máximo de pisos:
i.

Acima da cota de soleira: 2;

ii.

Abaixo da cota de soleira: 1.

b) b) Altura máxima da fachada: 10 m;
c) c) O índice máximo de ocupação do solo: 0,40.
De referir que o PP da ZI da Pereira, foi elaborado tendo sido aprovado e publicado em Diário da
República n.º 57, 2.ª série de 23 de março através do Aviso n.º 3054/2015.
Estrutura Ecológica Municipal;
A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) de Miranda do Corvo está representada como
desdobramento da planta de Ordenamento e é constituída pelos “sistemas de proteção de
valores e recursos naturais, agrícolas, florestais e culturais, integrando as áreas e sistemas
fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos e destina -se
à criação de uma rede de espaços de elevado valor biológico e biofísico, de forma a garantir a sua
valorização ambiental, e a garantir a proteção e articulação com a ocupação humana do mesmo ”,
subdividindo-se em estrutura ecológica em solo rural e estrutura ecológica em solo urbano (artigo
11.º).
Pela análise da planta de Ordenamento-EEM (Figura 3.52) constata-se que a ZI da Pereira não
integra ou interfere com áreas da EEM.
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Figura 3.52 – Planta de ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal

Infraestruturas e Equipamentos de Segurança
As infraestruturas e equipamentos de segurança constantes da planta de ordenamento, dizem
respeito às infraestruturas básicas de abastecimento de água, rede de esgotos e produção de
energia elétrica e aos equipamentos de segurança de defesa da flore sta contra incêndios.
No âmbito da presente tipologia de ordenamento, no perímetro da ZI da Pereira observa-se a
presença de uma captação de água, de um reservatório de água e de uma rede de saneamento e
abastecimento de água que serve a atual ZI (Figura 3.53).
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Figura 3.53 – Planta de ordenamento – Infraestruturas e Equipamentos de Segurança

Ao nível do regulamento do PDM, as infraestruturas e equipamentos estão abrangidas por
servidões administrativas e restrições de utilidade pública que se regem, no que concerne à
disciplina de uso, ocupação e transformação do solo, pelas disposições expressas no respetivo
regime legal vigente da servidão ou restrição de utilidade pública.
Deste modo, a avaliação da disciplina de uso é avaliada na secção das condicionantes do PDM de
Miranda do Corvo.
Zonamento Acústico
O zonamento acústico é um desdobramento da planta de ordenamento do PDM de Miranda do
Corvo, que estabelece a classificação das zonas sensíveis, das zonas mistas e das zonas de conflito
(Figura 3.54).
A área delimitada pelo perímetro da ZI da Pereira encontra-se classificada como zona mista.
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Figura 3.54 – Planta de ordenamento – Zonamento Acústico

Património Edificado e Arqueológico
O património classificado, identificado na Planta de Ordenamento do PDM de Miranda do Corvo,
encontra-se desdobrado em património edificado e património arqueológico.
O Património edificado corresponde aos imóveis singulares ou a conjuntos de imóveis que, pelo
seu interesse cultural, histórico ou arquitetónico, devem ser alvo de medidas de proteção e
valorização (artigo 29.º).
O património arqueológico, define-se como todo o bem ou outros indícios da evolução do homem
no planeta e sua relação com o meio ambiente, quer integre depósitos estratificados, estruturas,
construções e agrupamentos arquitetónicos quer sejam imóveis, conservados no solo, subsolo ou
em meio submerso (artigo 31.º).
Da análise da Figura 3.55, constata-se que a ZI da Pereira não interfere ou colide com nenhuma
tipologia de património.
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Figura 3.55 – Planta de ordenamento – Património Edificado e Arqueológico

3.9.4.2

Condicionantes

A planta de Condicionantes encontra-se desdobrada em:
§ Património natural;
§ Património classificado e infraestruturas;
§ Povoamentos florestais percorridos por incêndios;
Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Pág. 101 de 189

§ Proteção ao risco incêndio - perigosidade.
Património Natural
De acordo com o extrato da Planta de Condicionantes - Património Natural, constata-se que a
área de implantação da ZI da Pereira não se encontra abrangida no seu interior por áreas de
Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN) (Figura 3.56). Ao nível das
servidões administrativas constata-se que na área de implantação da ZI da Pereira ocorre uma
servidão administrativa referente ao domínio hídrico.
No entanto, de referir que esta servidão foi considerada pela Agência Portuguesa para o
Ambiente como não existente (Anexo VII do volume III).

Figura 3.56 – Planta de condicionantes – Património natural

Património classificado e infraestruturas
Ao nível do património classificado e infraestruturas destaca-se a presença de uma linha da rede
elétrica de média tensão (Figura 3.57). As consequências desta servidão determinam que as
coberturas, chaminés e todas as partes salientes suscetíveis de ser normalmente escaladas por
pessoas, os condutores nus deverão ficar desviados a uma distância de pelo menos 4 m.
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Figura 3.57 – Planta de condicionantes – Património classificado e infraestruturas

De destacar ainda, a servidão da EM 1214 com uma faixa de proteção de 6 m em relação ao eixo
da via. A faixa de proteção destina-se a garantir a segurança da sua circulação e permitir a
realização de futuros alargamentos, obras de beneficiação, etc.
Povoamentos florestais percorridos por incêndios
No que concerne aos povoamentos florestais percorridos por incêndios, contata-se que no
perímetro da ZI da Pereira não existem povoamentos florestais percorridos por incêndios (Figura
3.58).
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Figura 3.58 – Planta de condicionantes – Povoamentos florestais percorridos por incêndios

Proteção ao risco incêndio - perigosidade
Em termos de proteção ao risco de incêndio, na área de implantação da ZI da Pereira não
ocorrem áreas com perigosidade alta ou muito alta (Figura 3.59).
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Figura 3.59 – Planta de condicionantes – Proteção ao risco de incêndio, perigosidade

3.10 Património Arqueológico e Construído
Neste capítulo procede-se à caracterização do património histórico-cultural nas vertentes
arqueológica, arquitetónica e etnográfica, existente na área de implantação da Zona Industrial da
Pereira. Esta caracterização permitirá na fase seguinte identificar e avaliar os impactes resultantes
da concretização do projeto e ainda apresentar propostas para a minimização de potenciais
impactes negativos.
O relatório técnico relativo à componente do Património Arqueológico, Arquitetónico e
Etnográfico consta do Anexo VIII-B do Volume III.
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3.10.1 Metodologia
A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências patrimoniais envolveu três etapas
essenciais:
§ Pesquisa documental;
§ Trabalho de campo de prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos
construídos de interesse arquitetónico e etnográfico;
§ Sistematização e registo sob a forma de inventário.
3.10.1.1 Recolha de informação
A pesquisa bibliográfica permite traçar o enquadramento histórico da área em estudo e obter
uma leitura integrada dos achados referenciados no contexto da ocupação humana do território.
A recolha de informação incidiu sobre elementos de natureza distinta:
§ Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de
documentação específica disponível, de carácter geral ou local. Teve as seguintes fontes
de informação:
o Inventários patrimoniais de organismos públicos (DGPC, IP);
o Bibliografia especializada de âmbito local e regional;
o Planos de ordenamento e gestão do território;
o A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica e bibliográfica leva à
obtenção de um levantamento sistemático de informação de carácter histórico,
fisiográfico e toponímico.
§ Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala
1: 25 000 (folhas n.º 251 e 252) com recolha comentada de potenciais indícios;
§ Levantamento geomorfológico, baseada na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50
000 (folha n.º 35-A);
Com este levantamento pretende-se identificar indícios potencialmente relacionados com
vestígios e áreas de origem antrópica.
3.10.1.2 Trabalho de campo
Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro – Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos) os trabalhos de prospeção arqueológica foram previamente autorizados pela
DGPC, IP (Anexo VIII-A do Volume III).
Procurou-se desempenhar as seguintes tarefas:
§ Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental;
§ Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no
terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos e
etnográficos) não detetados na bibliografia;
§ Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no
terreno de vestígios de natureza espeleológica;
§ Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação de dados ou
indícios de natureza patrimonial;
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§ Prospeção arqueológica sistemática das áreas a afetar pelo projeto, apoiada na sua
projeção cartográfica e na georreferenciação com GPS;
3.10.1.3 Registo e inventário
Posteriormente à recolha de informação e levantamento de campo, o registo sistemático e a
elaboração de um inventário, faculta uma compilação dos elementos identificados.
Para o registo de ocorrências patrimoniais, é utilizada uma ficha-tipo cujo modelo apresenta os
seguintes campos:
§ Nº de inventário,
§ Identificação (topónimo, categoria, tipologia, cronologia);
§ Localização geográfica (CMP, coordenadas e altimetria);
§ Localização administrativa (concelho e freguesia);
§ Descrição (sítio/monumento/estrutura e espólio, referências bibliográficas);
3.10.2 Resultados
A pesquisa bibliográfica permitiu traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com
este enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto
mais amplo da diacronia de ocupação do território, apresentando-se os testemunhos patentes no
território envolvente, que permitem ponderar o potencial científico e o valor patrimonial da área
de incidência do Projeto e do seu entorno imediato.
A toponímia reflete os sentimentos e a personalidade das pessoas, regista figuras de relevo,
épocas, factos históricos, usos e costumes. Desta forma, através do levantamento toponímico é
possível identificar designações com interesse, que reportam a existência de elementos
construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou
topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais .
Um dos aspetos mais significativos na toponímia da área em análise, diz respeito ao predomínio
de designações relacionadas com a fisiografia do terreno, como:
§ "Serra de Valongo", "Costa Sobreira", "Cabeça Gorda", "Cabeço da Forca", "Vale do
Roçaio", "Chão da Lomba", "Ladeira de Barbéns", "Costa do Covão", "Costa do Forno",
"Vale de Arinto", "Lombo de Vale de Arinto".
Outros topónimos corroboram a presença humana na região e as suas atividades económicas, tais
como:
§ "Quinta da Cheira", "Quinta da Piava", "Quinta do Campo", "Casal Velho", "Volta da
Casinha", "Caseiros";
§ "Costa do Forno", "Moinhos da Sr.ª Piedade", "Moinho de Pombal", "Malhadas",
"Besteiros".
A religiosidade das populações encontra-se também marcada na toponímia, como mostram os
topónimos:
§ “Sr.ª Piedade”, "St.º António da Carriceira" e "S. Pedro".
Prospeção
O trabalho de campo iniciou-se nas imediações da área de incidência do projeto, através da
observação da paisagem envolvente. Após este primeiro contacto e analisado o carácter do
impacte, prosseguiu-se com a prospeção sistemática de toda a área de afetação do projeto. O
projeto enquadra-se numa área florestal, com algumas linhas de água que formam vales de
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pequena e média dimensão. Parte significativa desta área encontra-se já ocupada pela atual zona
industrial, o que alterou significativamente a paisagem.
Apresenta-se de seguida uma descrição dos trabalhos efetuados, assim como das condições de
visibilidade do terreno e resultados de prospeção. No anexo VIII do volume III é apresentada uma
carta de visibilidade dos solos representativa das características existentes, que de um modo geral
ilustra as deficientes condições de observação do solo.
A área de estudo localiza-se no quadrante SE do atual ZI e corresponde a uma zona já
parcialmente alterada e uma outra onde ainda se conserva a topografia e vegetação originais,
embora com diferentes tipos de visibilidade do solo.
A primeira localiza-se na zona mais a Norte e corresponde a uma extensa plataforma artificial
criada por aterros, atualmente sem qualquer construção ou vegetação significativa. A referida
plataforma estende-se também para Este, onde se observa a continuidade dos níveis de aterros e
onde existem atualmente pavilhões industriais. Dado o grau de alteração, esta área não apresenta
qualquer interesse do ponto de vista patrimonial.
A restante área localizada para sul e oeste apresenta ainda a topografia original, com um
ondulado acentuado e uma linha de água que limita a Sul o projeto. De um modo geral esta área
caracteriza-se por um coberto vegetal arbustivo, rasteiro e pouco denso na zona mais central e
um coberto vegetal arbóreo e arbustivo muito denso nas zonas de limite, onde não foi possível a
realização de percursos lineares e consequentemente a observação do solo.
A prospeção arqueológica desenvolvida não levou à identificação de ocorrências patrimoniais,
não tendo sido recolhido espólio arqueológico durante os trabalhos de prospeção.

3.11 Paisagem
3.11.1 Metodologia
O conceito de paisagem é descrito por Cancela d’Abreu (2002) como um sistema complexo e
dinâmico que pressupõe a interação e evolução conjunta de diferentes fatores naturais e
culturais, determinando e sendo determinados pela estrutura global, de que resulta a
configuração particular, nomeadamente quanto à morfologia, uso do solo, coberto vegetal,
ocupação edificada, presença de água, à qual corresponde um determinado carácter. O mesmo
autor define como elementos da paisagem, aqueles que, em conjunto, definem a sua estrutura e
cuja identificação permite a análise da paisagem.
Para a caracterização da componente paisagem foi definida uma área de estudo que se estende
para além da área de implantação da ZI da Pereira, em função das condições de observação. A
delimitação foi efetuada com base nas principais linhas de relevo do território envolvente à zona
industrial em análise, ocupação do solo e distância aos potenciais observadores, tais como
povoações, rede viária e pontos notáveis, tendo sido posteriormente confirmada no terreno.
O estudo da paisagem tem como fim a classificação das unidades de paisagem (UP) identificadas
na área de estudo em termos da sua qualidade cénico-paisagística. A avaliação da sensibilidade
visual da paisagem ou valor cénico da área de estudo resulta da análise da sua capacidade de
absorção visual e qualidade visual.
Estes parâmetros são avaliados a partir da estrutura da paisagem definida previamente,
constituindo deste modo a síntese da análise paisagística. Para cada uma das UP, estes
parâmetros serão avaliados com a seguinte classificação: Alta, Média e Baixa, consoante a maior
ou menor qualidade da paisagem e a sua capacidade de absorção visual.
Neste sentido, a caracterização da paisagem na área estudo é feita com base nos seguintes
aspetos:
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§ Características da paisagem – descrição das principais características que tipificam o
território onde se insere a área de implantação do projeto e identificação e interpretação
das unidades de paisagem dos elementos que estruturam, moldam e tipificam o território,
resultando no carácter da paisagem;
§ Capacidade de absorção visual - grau de capacidade que uma determinada paisagem tem
em absorver visualmente modificações ou alterações ao seu uso sem prejudicar a qualidade
visual;
§ Sensibilidade visual - conjunto de características visuais e emocionais que qualificam a
beleza e a essência da paisagem, que serão resultado da conjugação da capacidade de
absorção visual da paisagem com a qualidade visual da paisagem
A descrição que se segue foi realizada com base no reconhecimento e levantamento de campo,
onde se identificaram os elementos marcantes da paisagem, bem como a coerência das UP
definidas. Esta caracterização foi igualmente suportada por cartografia de base, como a Carta de
Ocupação do Solo (COS 2007), a Carta Militar de Portugal, imagens aéreas, e consulta de planos e
programas de ordenamento que integram a área do projeto em análise, complementada por
levantamentos fotográficos.
3.11.2 Caracterização da paisagem
De acordo com a publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em
Portugal Continental”, a área de estudo localiza-se no limite sul da Unidade de Paisagem “Montes
Ocidentais da Beira Alta”, que pertence ao Grupo de Unidades de Paisagem “Beira Alta”.
Apesar das especificidades de cada uma das unidades de paisagem que integram o grupo da Beira
Alta, há uma identidade comum que se caracteriza pela presença constante dos povoamentos
florestais; pela prevalência das cores verdes durante todo o ano; as manchas agrícolas
constituídas por mosaico de pequenas parcelas; as linhas de água acompanhadas por galerias de
árvores frondosas; juntamente com os numerosos valores do património arquitectónico e com a
profusão de novas edificações dispersas (as “casas dos emigrantes”) (Cancela d’Abreu, 2004).
Esta unidade de paisagem inclui uma extensa área essencialmente de colinas com altitudes
relativamente baixas (raramente ultrapassando dos 600 metros), estabelece ndo uma transição
clara entre a Beira Alta, de relevo acidentado e com uma paisagem bem diversificada, e a Beira
Litoral mais plana, com uma ocupação humana densa e em que os centros urbanos e as atividades
económicas muito diversificadas dos sectores secundários e terciários têm vindo a transformar
profundamente a paisagem.
Em termos genéricos, consideram-se os usos do solo coerentes relativamente às características
biofísicas presentes. No entanto, as manchas de matas de eucalipto e pinheiro são demasiado
extensas, levando a uma extrema simplificação da paisagem, perda de biodiversidade, acréscimo
dos riscos de incêndio e muitas vezes de erosão. Assim, trata-se de uma unidade de paisagem
com elevada fragilidade e baixa multifuncionalidade. Os usos agrícolas na envolvente dos
aglomerados são ainda vestígios de uma agricultura mais equilibrada, muitas vezes em pequenos
terraços e pequenas parcelas, mas baseada em técnicas que se vão tornando incomportáveis nos
dias de hoje.
Tendo em conta as características referidas, a capacidade de suporte desta unidade de paisagem
em termos de biodiversidade será baixa. Não se encontram referencias a espécies raras e/ou de
elevado valor para a conservação.
As sensações associadas a esta unidade de paisagem serão, essencialmente, de monotonia, só
quebrada pelas vistas para o exterior (Beira Litoral) e pelos vales que a atravessam. Trata-se de
paisagens tranquilas, frescas, quase sempre contidas, pouco acolhedoras e de difícil legibilidade
devido à presença uniforme da mata, com dominância clara dos eucaliptais. Também será de
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destacar a desordem e confusão decorrentes da presença de estruturas edificadas na envolvente
dos principais centros urbanos.” (Cancela d’Abreu, 2004).
3.11.3 Unidades de paisagem
O conceito de Unidade de Paisagem (UP), assenta no pressuposto da existência de elementos
nucleares que combinados entre si conferem um determinado padrão espacial específico a que
está associado um determinado carácter (Cancela d’Abreu et al. 2002). São um exercício de
síntese que agrupa um conjunto de áreas relativamente homogéneas, que denotam a estreita
relação entre as características ecológicas de um território e as atividades que nele se
desenrolam.
Nesta perspetiva, foram identificados os aspetos mais relevantes do ponto de vista da
caracterização da paisagem, conduzindo à delimitação das Unidades de Paisagem (UP) da área de
estudo. Foram identificados, tendo em conta o COS 2007 (Figura 3.60), os principais elementos
estruturantes da paisagem, sobre os quais dependeu a definição das UP, considerados
determinantes para a sua qualificação.

Figura 3.60 – Extrato da ocupação do solo de Portugal Continental para 2007 (COS 2007)

A área de estudo é limitada a poente pela linha de cumeada da Serra de Valongo e a nascente por
uma área florestal interrompida pelas povoações de Espinho e Tróia. Como limite norte
considerou-se a vila de Miranda do Corvo e a sul, a povoação de Meroucinhos.
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Esta zona caracteriza-se por uma paisagem marcada pela presença da serra, ocupada
maioritariamente por sistemas florestais, atualmente dominados por povoamentos de eucaliptos,
e explorações agrícolas com dimensões reduzidas, sendo o restante solo preenchido por áreas
urbanas onde predomina o uso residencial. Destacam-se os aglomerados que se localizam a norte
– a vila de Miranda do Covo – a nascente - Pereira, Tábuas, Cadaixo e Meãs - e a poente - Cruz
Branca, Montoiro, Godinhela e Meroucinhos. Relativamente às infraestruturas, às quais se
associam impactes negativos significativos, há que destacar a EN342 e a ER17-1, que atravessam a
área de estudo no sentido nascente-poente e norte-sul, respetivamente.
O uso florestal é composto, essencialmente, por manchas de eucaliptos, ocorrendo também, de
uma forma descontínua, manchas florestais abertas e vegetação arbustiva e herbácea.
Em redor dos aglomerados urbanos surgem parcelas de pequena dimensão de Culturas
Temporárias (que se encontram normalmente sob regime de rotação anual ou plurianual. Inclui
culturas regadas, não regadas, culturas em campos inundados e pastagens temporárias, podendo
incluir também terrenos em regime de pousio agrícola até um máximo de 5 anos), Culturas
Permanentes (que ocupam a terra durante um longo período e fornecem repetidas colheitas, não
entrando em rotações culturais; fazem parte desta classe os pomares, olivais e vinhas para
produção) e também Áreas Agrícolas Heterogéneas (constituídas por culturas temporárias e/ou
pastagens associadas a culturas permanentes; agricultura com espaços naturais e semi -naturais; e
sistemas agro-florestais).
No que respeita aos territórios artificializados, as classes consideradas no COS 2007 são: Tecido
urbano; Indústria, comércio e transportes; Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de
resíduos; Espaços verdes urbanos, culturais e de lazer, que inclui os Espaços verdes urbanos, e
Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas.
Desta análise conclui-se que a paisagem apresenta uma identidade pouco clara, com grandes
maciços florestais, associados, a poente, à presença de relevos com forte expressão, e a nascente,
a um território mais plano; ao rio Corvo, que atravessa a área de estudo a poente; e aglomerados
urbanos que se desenvolvem essencialmente apoiados na rede viária.
As UP identificadas na área de estudo apresentam morfologias, texturas, cores, volumes e
dimensões distintas, originando na sua combinação, unidades visuais diversas. Através desta
análise, e com base em critérios de homogeneidade física e estética, foi possível diferenciar 4 UP
(Figura 3.61) descriminadas da seguinte forma:
§ UP 1 – Floresta;
§ UP 2 - Urbano-agrícola;
§ UP 3 – Indústria;
§ UP 4 – Extração Inertes.
UP 1 - Floresta
Esta unidade é dominante na área de estudo. Caracteriza-se pela ocupação maioritária de
plantações de eucaliptos, pontuada por manchas dispersas e de pequena dimensão de florestas
abertas, com vegetação arbustiva e herbácea (Figura 3.62).
A poente, evidencia-se pelo relevo. Aqui ocorrem as zonas de maior altitude e mais declivosas da
área de estudo – a Serra de Valongo. Na encosta nascente desta serra, situa-se o parque de lazer
da Quinta da Paiva que, para além do uso florestal dominante, integra também uma área agrícola
e social. No restante território da área de estudo, esta UP caracteriza-se por zonas
morfologicamente mais planas.
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Abrange, igualmente, parte do rio Corvo e das suas margens, que atravessa a zona poente da área
de estudo. Destaca-se a vegetação ripícola associada, composta por exemplares típicos desta
região.
Nesta UP não há praticamente variação da ocupação do solo, o que contribui para uma reduzida
diversidade visual. No entanto, pela sua extensão, esta unidade apresenta um elemento que lhe
confere coerência – a predominância das matas de eucalipto.

Figura 3.61 – Unidades de paisagem

Figura 3.62 – Paisagem na envolvente à ZI da Pereira – EN 342 (Foto 1)

UP 2 - Urbano-agrícola
Esta UP é caracterizada por uma morfologia suave, com um uso dominado pela ocupação urbana,
de fraca planificação, que se desenvolveu sobretudo ao longo das vias de comunicação. De acordo
com Cancela d’Abreu, trata-se de povoamentos do tipo “aglomerado com dispersão intercalar ou
mesmo uma dispersão ordenada” (2004). Na envolvente dos aglomerados, ocorrem áreas de
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exploração agrícola com um mosaico policultural e que detém uma forte presença visual. Engloba,
igualmente, parte do rio Corvo, com um percurso meandrizado, que desenha um vale aberto,
contribuindo para uma maior diversidade paisagística (Figuras 3.63 a 3.65).
As infraestruturas viárias têm uma forte expressão visual, das quais se de stacam a EN 342 (que
pertence à Rede Complementar/Estradas Nacionais, ligando Soure a Arganil, ligando Soure a
Arganil, e passando por Condeixa, Miranda do Corvo, Lousa e Góis) e a ER 17-1, que atravessa a
UP no sentido norte-sul (que tem inicio em Segade e termina no Espinhal).

Figura 3.63 – Zona residencial ao longo da EM 355 (Foto 2)

Figura 3.64 – Mosaico agrícola ao longo da EM 355 (Foto 3)

Figura 3.65 – Vista da encosta do parque de lazer da Quinta da Paiva (Foto 6)

Nesta UP, os elementos distintivos são a diversidade e densidade de aglomerados populacionais,
a relativa dispersão do povoamento no espaço entre os aglomerados principais, a densidade da
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rede de estradas e, também, o mosaico agrícola de malha apertada que se localiza nas áreas mais
planas e baixas. Apesar do uso urbano, apresenta um forte carácter rural, conferido por um
mosaico agrícola expressivo. Visualmente, embora tratando-se de uma unidade com uma bacia
visual aberta, apresenta um valor paisagístico relativamente baixo, pela desordem visual
verificada.
UP 3 - Indústria
Esta UP corresponde à área do projeto que se encontra em análise neste EIA - a Zona Industrial da
Pereira (Figura 3.66). Ocupa uma zona com uma morfologia suave, onde se distinguem
claramente duas zonas no que respeita ao uso do solo: a parte norte, ocupada por armazéns e
indústrias em funcionamento, e parte sul, correspondente à zona de expansão, apresenta uma
diversidade de usos do solo que lhe confere uma ausência de identidade. Aqui encontram-se um
conjunto disperso de unidades industriais, uma zona de aterro resultante da deposição de terras,
onde já existe alguma vegetação maioritariamente arbustiva e sub-arbustiva e também zonas
ocupadas essencialmente por eucaliptal de porte considerável.
Importa também referir que, para além da rede de circulação interna, o acesso principal à Zona
Industrial da Pereira é feito a partir da Rotunda do Montoiro, integrada na ER 17-1, que tem um
forte impacto visual na paisagem pela sua dimensão e ausência de tratamento paisagístico.

Figura 3.66 – Zona Industrial da Pereira (Fotos 4 e 5)

UP 4 - UP Extração de Inertes
A UP Extração Inertes tem uma expressão reduzida na área de estudo, tanto no que diz respeito à
área que ocupa, como ao impacte visual na paisagem. Trata-se de uma área de extração de
inertes que, embora com uma dimensão comparável à da zona industrial consolidada, através da
zona arborizada que a envolve e dissimula a sua presença, não tem uma expressão visual negativa
na paisagem.
3.11.4 Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP)
A CAVP indica a capacidade que determinada paisagem tem para absorver visualmente
modificações ou alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade visual. Encontra-se
relacionada essencialmente com a geomorfologia do território (pontos de observação e de
observadores do local) e com a ocupação do solo, na medida em que são estes os fatores que
maior peso têm na determinação das intrusões visuais de uma dada paisagem.
Embora subjacente a este princípio estejam critérios subjetivos, considera-se que o valor mais
elevado de CAVP é atribuído a paisagens que apresentem situações de grande contraste, como
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por exemplo, zonas planas e zonas declivosas, maior variedade de extratos vegetais e contrastes
entre espaços abertos e fechados.
A UP 1 (Floresta) e UP 2 (Urbano-Agrícola) constituem unidades relativamente homogéneas, com
uma relação equilibrada com a zona adjacente – as zonas de floresta com as zonas urbanasagrícolas, atribuindo-se uma CAVP média.
A parte norte da UP 3 (Indústria) encontra-se visualmente exposta pela ausência de integração e
qualificação paisagística da zona de fronteira com a UP 2 (Urbano-Agrícola). A parte sul, onde já se
encontram algumas unidades industriais, em articulação com a zona de aterro onde se
desenvolve uma zona verde com elementos arbustivos e também arbóreos, os quais, apesar do
crescimento espontâneo e pouco qualificado que apresentam, estabelecem uma relação visual
mais equilibrada com a UP adjacente, a UP 1 (Floresta). Nesta perspetiva, conclui -se que a UP 3
(Indústria) apresenta uma capacidade média para visualmente absorver novos elementos com
usos diferentes dos existentes, logo com uma CAVP média.
Por sua vez, a UP 4 (Extração Inertes), apesar do seu uso distinto das restantes unidades e
visualmente desqualificante, por se encontrar corretamente integrada na paisagem através de
uma barreira visual arbórea, conclui-se que apresenta uma CAVP alta.
3.11.5 Qualidade visual da paisagem (QVP)
A QVP resulta da conjugação das características físicas do local e do que elas suscitam, em termos
visuais e estéticos, no observador. Este conceito assenta na avaliação da expressão estética que
as principais características físicas do território (relevo, uso do solo, escala do território em
estudo, etc.) têm nas UP identificadas, sempre associadas ao valor ambiental e ecológico
intrínseco.
Embora inerente a este princípio estejam critérios subjetivos, considera-se que o interesse visual
de uma paisagem é tanto mais elevado quanto maior for a diversidade e contraste de situações
que apresentar, melhor adequação e equilíbrio existir entre uso do solo e as suas potencialidades
e maior número de possibilidades para usufruir visual e fisicamente essa paisagem.
Em termos visuais, a paisagem da área de estudo é uma paisagem medianamente interessante do
ponto de vista visual. Na sua globalidade, domina um relevo plano enquadrado a poente por um
elemento fisiográfico importante - a Serra de Valongo que, aliado à ausência de equilíbrio de usos
e à fraca identidade paisagística, proporciona pontos de vista panorâmicos de baixa qualidade
cénica. Por estas razões, considerou-se que a QVP é baixa em todas as UP.
3.11.6 Sensibilidade visual da paisagem
A avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP) resulta da conjugação da CAVP com a QVP.
Traduz-se, assim, na capacidade que a paisagem tem em acolher alterações à sua fisionomia, sem
alterar a sua qualidade sensorial/visual. Será tanto mais elevada quanto mais elevada for a QVP e
quanto mais baixa a CAVP. Considerando a subjetividade que está inerente a esta análise, a SVP
foi classificada de acordo com 3 classes: alta, média e baixa fragilidade, apresentada no Quadro
3.25.
De um modo geral, as UP são marcadas por amplos campos de visão, associadas a usos do solo
que se relacionam entre si de um modo harmonioso, sem grandes intrusões visuais. No entanto,
face à presença de usos que se apresentam individualmente desqualificados, resulta, no seu
conjunto, num cenário visual com um valor paisagístico médio. Por estas razões as UP1, 2 e 3
apresentam uma CAVP média e a UP4 um CAVP alta e uma QVP baixa.
De acordo com a análise efetuada, pode afirmar-se que a SVP é baixa, prenunciando que qualquer
intervenção de natureza construtiva definitiva poder-se-á traduzir numa alteração pouco visível e
significativa.
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Quadro 3.25 – Sensibilidade visual da paisagem
QVP
baixa

média

alta

média

baixa

CAVP
alta
média

UP 4
UP 1; UP 2; UP 3

baixa

Legenda
alta

3.12 Sócio-economia
3.12.1 Metodologia
A caracterização da componente socioeconómica é feita com base na contribuição que um
projeto desta natureza tem no desenvolvimento do concelho de Miranda do Corvo e na sub região do Pinhal Interior Norte.
A análise adotada para este estudo é realizada à escala local (freguesia e concelho), sempre que
possível, desenvolvendo-se igualmente um enquadramento à escala regional (sub-região do
Pinhal Interior Norte), dada a abrangência do projeto no desenvolvimento da região.
A caracterização da componente socioeconómica é realizada com base nos seguintes indicadores:
§ por freguesia, concelho e sub-região - aspetos demográficos (população residente e
variação, densidade populacional, estrutura da população residente, nível de
escolaridade, população ativa e setores de atividade);
§ por concelho e sub-região - aspetos da atividade económica (ramos de atividade, tecido
empresarial, indústria transformadora).
A caracterização da população e estrutura produtiva é feita com base nos dados do INE,
nomeadamente, recenseamentos gerais da população de 2001 e 2011 e anuário estatístico da
Região Centro de 2015.
Complementarmente, é ainda apresentada uma análise à rede de infraestruturas de transporte
que servem o concelho bem como à rede de infraestruturas fundamentais que servem a subregião do Pinhal Interior Norte.
A análise e caracterização do tráfego e acessibilidades têm como objetivo avaliar a pressão do
tráfego da expansão da ZI exercida na rede de infraestruturas rodoviárias estruturantes e as
consequências na mobilidade e incomodidade.
3.12.2 Caraterização demográfica
Situado a cerca de 25 km de Coimbra, o concelho de Miranda do Corvo, com uma área de 126,9
km2, apresentava em 2011 uma população residente de 13 098 habitantes, valor que corresponde
a 10% do total da população residente na sub-região do Pinhal Interior Norte. O concelho com
maior expressão populacional é Oliveira do Hospital que representa cerca de 16% da população
na sub-região do Pinhal Interior Norte (Quadro 3.26).
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Quadro 3.26 - População residente na freguesia, concelho e sub-região.

Unidade territorial

População Residente

Superfície

Densidade (hab/km2 )

Variação da
população (%)

(km2 )

2001

2011

2.616,6

138535

131371

-5,1

50,2

Miranda do Corvo

126,9

13069

13098

0,2

103,2

Miranda do Corvo

46,5

7140

7614

6,6

167,7

Pinhal Interior

2011

2001/2011

Norte

(Freg.)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.

O concelho de Miranda do Corvo integra as freguesias de Lamas, Miranda do Corvo, Rio de Vide
Semide e Vila Nova, sendo Miranda do Corvo a maior freguesia do concelho com uma área que
corresponde a cerca de 37% do território municipal e uma população que corresponde a 58% da
população do município.
No que respeita à densidade populacional, em 2011, o concelho de Miranda do Corvo
apresentava o dobro (103,2 hab./km 2) do valor correspondente à média dos concelhos que
integram a sub-região do Pinhal Interior Norte (50,2 hab./km2), registando valores que
evidenciam que se está perante unidades territoriais de características claramente rurais (Quadro
3.26).
No contexto da sub-região Pinhal Interior Norte, constata-se uma dinâmica populacional negativa
(5,1%), existindo apenas 3 municípios com acréscimos populacionais, nomeadamente, Lousã, Vila
Nova de Poiares e Miranda do Corvo (Figura 3.68).
O município de Miranda do Corvo registou um acréscimo pouco significativo (0,22%), destacandose a freguesia de Miranda do Corvo com maior acréscimo (6,6%).
Ao analisar as migrações da população de uns concelhos para os outros (Quadro 3.27) constata-se
que, em 5 anos, o concelho de Miranda do Corvo atraiu cerca de 8% de população oriunda de
outros municípios ou estrangeiros, o que explica, em parte, a variação positiva registada no
concelho de Miranda do Corvo. Quanto à freguesia de Miranda do Corvo o acréscimo deveu-se à
população oriunda de outros municípios e estrangeiro (8,5%) e à população que mudou de
freguesia no mesmo concelho (2,7%).
Quadro 3.27 - População residente, segundo as migrações (relativamente a 31/12/2005), por concelho de
residência habitual em 2011.

Unidade
Territorial

Pop.
Residente
2011

Pop. que não
mudou de
concelho

Pop. que
mudou de
freguesia no
mesmo
concelho

Pop. que
mudou de
concelho

Residia no
estrangeiro

Ainda não
tinha nascido

Pi nhal Interior
Norte

131 468

112 325

4 178

7 381

2 544

5 040

13 098

11 246

332

904

106

510

7 614

6 422

212

585

65

330

Mi ra nda do
Corvo
Mi ra nda do
Corvo (freg.)

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2011.

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Pág. 117 de 189

Figura 3.68 - Variação da população (%) entre 2001 e 2011 na sub-região Pinhal Interior Norte, por concelho

Relativamente à estrutura etária da população residente em ambas as unidades territoriais houve
um aumento do envelhecimento populacional expresso pelo aumento do número de idosos (> 65
anos) e pela diminuição da população na faixa etária mais jovem (0-14 anos) (Quadro 3.28).
Esta situação poderá agravar-se na próxima década. Observando os valores registados para cada
grupo etário constata-se que no concelho de Miranda do Corvo e freguesia, os grupos etários
mais jovens (0-14 anos e 15-24 anos), perderam população. Os grupos de 25-64 anos e maior que
65 anos registaram um aumento.
Neste contexto, considera-se que existe uma tendência para o duplo envelhecimento, isto é,
regressão dos grupos etários jovens (envelhecimento na base) e acréscimo nos grupos etários
superiores (envelhecimento no topo), sendo as principais modificações estruturais em Miranda
do Corvo, seguindo a tendência geral da sub-região Pinhal Interior Norte.
O aumento do índice de envelhecimento, entre 2001 e 2011, confirma uma tendência para o
envelhecimento acentuado na sub-região Pinhal Interior Norte (Quadro 3.29). No concelho de
Miranda do Corvo e freguesia, regista-se a tendência da sub-região.
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Quadro 3.28 - População residente por grupos etários (ciclos de vida) em 2001 e 2011.
População residente por faixa etária em 2011

Unidade
Territorial

0-14

15-24

25-64

> 65

Nº

16897

12972

67229

34370

%

12,9

9,9

51,1

26,1

Mi ra nda do

Nº

1829

1397

7052

2820

Corvo

%

14,0

10,7

53,8

21,5

Mi ra nda do

Nº

1169

827

4114

1504

Corvo (freg.)

%

15,3

10,9

54,0

19,8

Pi nhal
Interior
Norte

Variação entre 2001-2011 (%)
0-14

15-24

25-64

> 65

-15,4

-25,6

-1,6

5,1

-12,9

-18,9

2,62

18,8

-6,9

-10,2

8,1

29,9

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2001 e 2011.

Da análise do índice de dependência de total, constata-se que os indivíduos em idade não ativa
registaram o acréscimo na última década censitária. Em 2011, por cada 5 pessoas do concelho de
Miranda do corvo com menos de 15 anos ou com 65 ou mais, existiam 10 pessoas entre os 15 e os
64 anos, com a população idosa a ter um peso determinante. Este facto conduz a uma sobrecarga
da população em idade ativa e à menor produção de riqueza.
Quadro 3.29 - Índice de envelhecimento e índice de dependência em 2001 e 2011.
Unidade territorial

Índice de envelhecimento

Índice de dependência
total
2001
2011

Índice de dependência de
idosos
2001
2011

2001

2011

Pi nhal Interior Norte

163,0

203,4

61,5

63,9

38,1

42,9

Mi ra nda do Corvo

113,0

154,2

52,1

55,0

27,6

33,4

Mi ra nda do Corvo
(freg.)

92,2

128,7

51,1

54,1

24,4

30,4

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 2001 e 2011.

Qualificação académica
Quanto à qualificação académica, em 2011, a taxa de analfabetismo da população residente no
concelho de Miranda do Corvo, era de 5,4%, valor inferior à média dos concelhos que integram a
sub-região do Pinhal Interior Norte (7,7%). A freguesia apresenta uma taxa de analfabetismo
(4,9%) inferior à média das freguesias que integram o concelho de Miranda do Corvo. (Quadro
3.30).
Na última década censitária a taxa de analfabetismo registou um decréscimo significativo em
ambas as unidades territoriais em análise, atingindo valores baixos o que revela a existência de
um número reduzido de população com mais de 10 anos que não sabe ler nem escrever.
Quadro 3.30 - Taxa de analfabetismo.
Unidade Territorial

Taxa de analfabetismo (%)
2001

2011

Pi nhal Interior Norte

13,1

7,7

Mi ra nda do Corvo

9,6

5,4

Mi ra nda do Corvo (freg.)

7,6

4,9

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.
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Relativamente à população com formação, constata-se que nas unidades territoriais estudadas
cerca de 80% da população possui um grau de formação. Contudo, a maioria da população possui
apenas formação ao nível do ensino básico. A população com ensino superior é de um modo geral
pouco representativa. No concelho de Miranda do Corvo apenas 7,5% da população possui um
nível de formação superior, apesar de estar acima da média dos concelhos que integram a sub região Pinhal Interior Norte (Figura 3.69).

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011.

Figura 3.69 - Qualificação académica da população residente na sub-região Pinhal Interior Norte, no concelho de
Miranda do Corvo e na freguesia de Miranda do Corvo, em 2011.

3.12.3 Estrutura produtiva
População ativa
A taxa de atividade no concelho de Miranda do Corvo, em 2011 (45,7%), era superior à média dos
concelhos da sub-região Pinhal Interior Norte (41,6%). Contudo, na última década censitária,
observa-se uma alteração importante na dinâmica económica do concelho de Miranda do Corvo,
devido à diminuição da taxa de atividade, sendo mais acentuada na freguesia de Miranda do
Corvo que apresenta uma taxa de atividade (46,7%) superior à média das freguesias do concelho
(Quadro 3.31).
A alteração da dinâmica económica, reflete-se na taxa de desemprego que duplicou, em todas as
unidades territoriais analisadas entre 2001 e 2011.
Em 2011, observa-se uma clara tendência para o desemprego associado à população em idade
ativa mais envelhecida (25 a 64 anos), facto constatado, quer pela maior percentagem de
população em idade ativa à procura de novo emprego (acima dos 75% em todas as unidades
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territoriais analisadas), quer pela informação relativa à própria estrutura etária, na qual se
observou o envelhecimento da população.
Quadro 3.31 - População economicamente ativa, taxas de atividade e desemprego (2001 e 2011).
Desempregada 2011
Taxa de
atividade

Unidade
Territorial

Taxa de
desemprego

Empregada
2011

Procura 1º

Total

emprego

N.º

N.º

%

Procura de
novo
emprego

2001

2011

2001

2011

N.º

%

Pinhal Interior Norte

41,8

41,6

5,6

10,9

48737

5953

1113

18,7

4840

81,3

Miranda do Corvo

45,9

45,7

5,2

10,0

5386

598

124

20,7

474

79,3

Miranda do Corvo
(freg.)

48,0

46,7

5,0

10,3

3186

368

86

23,4

282

76,6

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.

O desemprego no futuro próximo poderá agravar-se, dado que a relação entre a população que está a
entrar em atividade e a população que se está a reformar baixou significativamente, o que poderá levar
ao encerramento de algumas atividades por falta de substituição de população em idade ativa (Quadro
3.32).
Quadro 3.32 - Índice de renovação da população ativa.
Unidade Territorial

Índice de renovação da população ativa
2001
2011

Pi nhal Interior Norte

109,5

79,2

Mi ra nda do Corvo

132,2

90,2

Mi ra nda do Corvo (freg.)

143,4

101,0

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.
Índice de renovação da população em idade ativa (N.º) – relação entre a população
que potencialmente está a entrar (20 a 29 anos) e a que está a sair do mercado de
trabalho (55 a 64 anos).

Setores de atividade e emprego
Relativamente à população residente ativa empregada por sector de atividade, observa-se, em
2011, que se trata de uma região com um peso significativo do setor terciário nas unidades
territoriais em análise, situação já observada em 2001. Este setor empregava em 2011 mais de
dois terços da população ativa (Figura 3.70). O concelho de Miranda do Corvo regista valores de
terciarização superiores (76,2%) à média dos concelhos da sub-região Pinhal Interior Norte
(63,9%).
A forte terciarização da população ativa no concelho de Miranda do Corvo, encontra-se
distribuída em igual proporção pelas atividades comerciais e pelas atividades sociais.
Relativamente aos restantes setores de atividade, destaca-se o setor secundário como segundo
setor mais empregador, em todas as unidades territoriais, mas que não ultrapassam um terço da
empregabilidade registada em 2011.
Já ao nível do setor primário a empregabilidade é diminuta, empregando menos de 3% da
população ativa.
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(%)
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

Primário

40,0
30,0
20,0

80,3

76,2
52,0
40,8

32,7

3,3

3,9

Secundário
Terciário

31,8

10,0

7,2

69,8

64,2

63,9

28,8

20,9
2,8

1,4

18,7
1,0

0,0
2001

2011

2001

Pinhal Interior Norte

2011

2001

Miranda do Corvo

2011

Miranda do Corvo
(freg.)

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.

Figura 3.70 - População residente ativa empregada em 2001 e 2011, segundo os sectores de atividade.

Em termos evolutivos, observa-se que apenas no setor terciário aumentou a empregabilidade,
tendo a freguesia de Miranda do Corvo registado a maior subida (12,4%) (Figura 3.71).
Nos restantes setores, primário e secundário, registaram-se decréscimos significativos. Ao nível
do setor primário, o decréscimo mais significativo registou-se na sub-região (59,3%) seguido do
concelho de Miranda do Corvo (31,7%). Na freguesia de Miranda do Corvo, apesar de um
decréscimo inferior às restantes unidades territoriais, é, igualmente significativo tendo na última
década censitária perdido 30,4% da população ativa.
Ao nível do setor secundário, o concelho de Miranda do Corvo, registou um decréscimo (37,7%)
superior à média dos concelhos que integram a sub-região Pinhal Interior Norte (28,4%).

20,0

Pinhal Interior Norte

12,3

10,0

9,6

12,4

(%) 0,0

Miranda do Corvo (freg.)

-10,0
-20,0
-30,0

Miranda do Corvo

-30,4
-31,7

-28,4

-36,3
-37,7

-59,3

-40,0
-50,0
-60,0
-70,0
Primário

Secundário

Terciário

Figura 3.71 - Variação da população ativa entre 2001 e 2011, por sector de atividade.
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A população ativa empregada, segundo a situação na profissão (Figura 3.72) no concelho de
Miranda do Corvo, caracterizava-se em 2011, pelo elevado predomínio dos trabalhadores por
conta de outrem (80,8%), seguidos dos empregadores (9,8%), embora com uma diferença
significativa. Salienta-se a pouca representatividade dos trabalhadores por conta própria,
familiares não remunerados, e outra situação. Observa-se o mesmo comportamento para a média
dos concelhos que integram a sub-região Pinhal Interior Norte.
Na freguesia de Miranda do Corvo a representatividade das profissões segue e tendência do
concelho, embora, o peso dos trabalhadores por conta de outrem seja superior (84,3%) à média
das freguesias.
100%

1,0
0,0

1,2
0,0

1,1
0,0

90%

Membro de uma cooperativa
de produção
Trabalhador por conta de
outrem
Trabalhador familiar não
remunerado
Trabalhador por conta própria

80%
70%
60%

79,3

Outra situação

80,8

84,3

50%

Empregador

40%

30%
20%

0,7
8,2

0,7
7,6

10,7

9,8

10%

0,5
5,7
8,3

0%

Pinhal Interior Miranda do Corvo Miranda do Corvo
Norte
(freg.)

Figura 3.72 - População residente ativa, empregada segunda a situação na profissão em 2011.

No que se diz respeito à população empregada por grupo de profissão constata-se que os
empregados administrativos do comércio e serviços e os operários qualificados e semiqualificados
são os mais representativos em todas as unidades territoriais analisadas ( Figura 3.73).
No concelho Miranda do Corvo, os dois grupos profissionais representam 46,3% da mão-de-obra,
seguindo-se, os trabalhadores administrativos do comércio e serviços não qualificados ( 13,6%) e
os quadros intelectuais e científicos (8,1%). As profissões que requerem um nível de formação
superior, nomeadamente quadros técnicos intermédios (5,7%) e quadros intelectuais e científicos
(8,1%) representam 13,8%. Em conjunto estas profissões correspondem a 73,7% da população
ativa do concelho.
Na freguesia de Miranda do Corvo, o conjunto de profissões acima referido representam 76,6% da
população ativa, embora com ligeiras diferenças na medida em que se constata a presença de
maior número de empregados administrativos do comércio e serviços (32,3%) e de quadros
intelectuais e científicos (9,3%).
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Ao nível das profissões associadas ao setor primário, em ambas as unidades territori ais, constatase uma reduzida expressão na empregabilidade.

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011.

Figura 3.73 - População empregada segundo o grupo de profissão.

Analisando a distribuição da população empregada pelos ramos de atividade que integram os três
sectores de atividade (Figura 3.74), observa-se que em 2011, o comércio por grosso e a retalho
(G), as atividades e saúde e apoio social (Q) e administração pública, defesa e segurança social (O)
são os ramos de atividade de maior empregabilidade no concelho de Miranda do Corvo. Este
facto é revelador da dependência do setor terciário.
O comportamento da população empregada no concelho de Miranda do Corvo, apresenta
diferenças significativas face á média dos concelhos que integram a sub-região do Pinhal Interior
Norte, desde logo pela importância que a Indústria transformadora detém na sub-região, sendo o
ramo de atividade de maior empregabilidade (17,8%). Ao nível do setor terciário destacam-se as
atividades do ramo do comércio por grosso e a retalho como o maior empregador (16,5%) na subregião do Pinhal Interior Norte.
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Ao nível da freguesia, a distribuição da empregabilidade apresenta um cenário semelhante ao do
concelho de Miranda do Corvo, com os ramos de atividade, comércio por grosso e a retalho (G),
atividades e saúde e apoio social (Q) e administração pública, defesa e segurança social (O) a
destacarem-se na empregabilidade (43,0%) da população ativa da freguesia. De referir, que a
dependência destes ramos é mais significativa na freguesia, facto que não é alheio que tratar-se
da freguesia sede de concelhos.

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011.

Figura 3.74 - População ativa empregada, segundo a classificação das atividades económicas (CAE-Rev.3)(2011).
Classificação segundo o CAE-Ver.3:
A - Agricultura, Produção animal, caça, floresta e pesca
B – Indústrias extrativas
C – Indústrias Transformadoras
D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
F – Construção
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
H – Transportes e armazenagem
I – Alojamento, restauração e similares
J – Atividades de informação e comunicação
K - Atividades financeiras e seguros
L – Atividades imobiliárias
M – Atividades de consultadoria, cientificas, técnicas e similares
N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio
O - Administração pública, defesa e segurança social
P – Educação
Q – Atividades de saúde e apoio social
R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
S – Outras atividades de serviços
T – Atividades familiares empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio
U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Ao nível dos ramos de atividade do setor secundário, destaca-se a construção (grupo F), como o
ramo mais significativo em termo de empregabilidade no concelho de Miranda do Corvo e
freguesia, seguidos da indústria transformadora.
No que concerne à indústria transformadora, importa avaliar as respetivas subsecções deste ramo
de atividade na medida que o projeto em avaliação visa atrair investimentos ao nível da indústria.
Da análise da Figura 3.75 observa-se que 47,9% da população ativa do concelho de Miranda do
Corvo empregada no ramo da indústria transformadora está associada a quatro subsecções,
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designadamente, as subsecções 10 (indústria alimentar), 16 (Indústrias da madeira e da cortiça e
suas obras, exceto mobiliário), 23 (Fabrico de outros produtos minerais não metálicos) e 25
(Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos), com 15,1%, 12,8%, 10,0%
e 10,0% respetivamente.
Ao nível da freguesia os ramos com maior expressão em termos de empregabilidade são a
indústria alimentar (15,0%), a Indústria da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário
(11,4%) a Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. (10,2%) e o Fabrico de outros
produtos minerais não metálicos (9,8%).
Tendo em conta a empregabilidade das subseções da indústria transformadora, constatam-se
algumas diferenças relativamente à média das freguesias do concelho de Miranda do Corvo,
nomeadamente pela importância da fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e, e impressão
e reprodução de suportes gravados.

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011.

Figura 3.75 - População ativa empregada segundo a classificação das atividades económicas, nas
subsecções da Indústria Transformadora (CAE-Rev.3)(2011).

3.12.4 Tecido empresarial
Em final de 2014, estavam sediadas na sub-região do Pinhal Interior Norte 12.098 empresas,
10,1% das quais em Miranda do Corvo (1.223). Da análise da Figura 3.76, observa-se que os ramos
de atividade com maior número de empresas com sede na sub-região Pinhal Interior Norte
pertencem aos grupos G (comércio por grosso e a retalho; rep. automóveis, motociclos), F
(construção), A (Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca) e N (Atividades
administrativas e dos serviços de apoio). Estes quatro grupos em conjunto representam 57% das
empresas sediadas nos concelhos do Pinhal Interior Norte.
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No concelho de Miranda do Corvo, a distribuição do número das empresas sediadas, apresenta o
mesmo cenário da sub-região Pinhal Interior Norte, com as empresas dos grupos G, F, N e A a
deterem um peso de 57% do número de empresas.

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Centro – 2015.

Figura 3.76 - Empresas com sede na sub-região do Pinhal Interior Norte e concelho de Miranda do Corvo, segundo
o CAE-Rev.3 em 31.12.2014.
A

Agricultura, Produção animal, Caça, Floresta e pesca

J

Atividades de informação e comunicação

B

Indústrias extrativas

L

Atividades imobiliárias

C

Indústrias transformadoras

M

Atividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares

D

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

N

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

E
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P
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F
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Q
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G
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R
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S

Outras atividades de serviços

motociclos
H

Transportes, armazenagem

I

Alojamento, restauração e similares

Ao nível da indústria transformadora constata-se que em ambas as unidades territoriais, as
empresas deste ramo de atividade têm pouca expressão, comparativamente com outros ramos
de atividade, não ultrapassando os 7%.
Em 2014, os negócios das empresas do concelho de Miranda do Corvo totalizaram 99 milhões de
euros, o que representa 4,8% do volume de negócios da totalidade das empresas sediadas na subregião Pinhal Interior Norte. Do total do volume de negócios realizado no concelho, em 2014,
51,0% advém das empresas do ramo do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos e
motociclos. Ao nível da indústria transformadora do concelho de Miranda do Corvo, o volume de
faturação representou 5,3% do total das empresas.
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3.12.5 Rede de acessibilidades
A região envolvente à área de implantação da ZI da Pereira é servida por várias infraestruturas
rodoviárias, a saber (Figura 3.77):
§

A13 - Auto-Estrada 13 pertencente à rede fundamental, nesta região estabelece a
ligação de Coimbra ao nó da A23 no Entroncamento;

§

EN 342 - Estrada Nacional 342, estabelece a ligação de Soure a Arganil, passando por
Condeixa, Miranda do Corvo, Lousã e Góis;

§

ER 17-1 - Estrada Regional 17-1, estabelece a ligação de Segade (entroncamento da EN
17), Miranda do Corvo e Espinhal (entroncamento da ER 347);

A A13 é um eixo rodoviário que pertence (conforme o Decreto-lei n.º 222/98 de 17 de julho) à
rede fundamental de estradas. Esta rede é composta pelas vias de comunicação com maior
interesse nacional, uma vez que servem de apoio a toda a rede rodoviária nacional assegurando a
ligação entre os centros urbanos com influência supra-distrital e destes com os principais portos,
aeroportos e fronteiras.
A A13 apresenta um perfil transversal de 2x2 vias, possuindo um bom estado de conservação do
pavimento betuminoso com elevada capacidade, dado que foi dimensionada para um nível de
serviço B, isto é, deve assegurar correntes de tráfego estáveis e permitir uma razoável circulação
aos condutores.
A EN 342 integra a rede complementar de estradas. Apresenta um perfil transversal de 2x1 via e
um bom estado de conservação do pavimento betuminoso. Esta estrada, permite no seu percurso
estabelecer a ligação à A13.
De acordo com o Decreto-lei n.º 222/98 de 17 de julho, acima referido, que regulamenta o PRN
de 2000, os eixos que constituem a rede complementar de estradas devem assegurar um nível de
serviço C, ou seja, condições de circulação relativamente estáveis, embora com restrições quanto
à velocidade e a ultrapassagens. Contudo, o Decreto-lei n.º 222/98, refere ainda, que em
determinados lanços sujeitos a tráfego sazonal de migrações pendulares ou situados em zonas
particularmente difíceis, por motivos de ordem topográfica ou urbanística, podem ser projetados
de modo que ao volume horário respetivo corresponda um nível de serviço inferior.
A ER 17-1 integra a rede de interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional.
Apresenta um perfil transversal de 2x1 via, apresentando um bom estado de conservação do
pavimento betuminoso. Ao longo do seu percurso estabelece a ligação com a EN 342 e ER 347,
culminando a sul com a ligação ao Itinerário Complementar 3 (IC3) e a norte à EN 17.
Assim, a rede viária nas imediações desta área apresenta boas características técnicas, um bom
estado de conservação, e o dimensionamento delas confere -lhes uma grande reserva de
capacidade, conferindo um largo período de elevada operacionalidade.
O local de implantação da ZI da Pereira situa-se nas imediações da ER 17-1, a cerca de 300 m do
nó da EN342 e a cerca de 6 km da A13, beneficiando assim de excelentes acessibilidades.
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Figura 3.77 - Rede de acessibilidades.
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3.13 Evolução da situação de referência sem projeto
A evolução da situação existente na área de implantação da Expansão da ZI da Pereira e
envolvente dependerá, das pressões e efeitos que as dinâmicas sócio-económicas e sócioterritoriais irão exercer sobre estes espaços. Trata-se de fatores difíceis de controlar e prever
devido às alterações de dinâmicas macroeconómicas e da capacidade que os municípios têm de
influenciar a captação de investimentos.
Neste contexto, a evolução da situação de referência de uma determinada área encontra-se
muito dependente dos instrumentos de gestão territorial em vigor, nomeadamente o PDM e o
Plano de Pormenor da zona industrial da Pereira.
Em Miranda do Corvo, e em concreto na área de implantação da ZI da Pereira e sua envolvente
próxima, o PDM centra as estratégias de desenvolvimento desse território na promoção das atividades
empresariais e industriais nomeadamente, a sul da ZI da Pereira, e desenvolvimento de áreas
residenciais a norte, este e oeste da ZI.
A evolução da ocupação desses espaços está muito dependente da evolução das dinâmicas
económicas nacionais que influenciarão a ocupação do espaço e da capacidade que o município terá
para fixar investimento, pelo que análise efetuada apresenta um elevado grau de incerteza quanto à
sua ocorrência no tempo.
De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Miranda do Corvo, constata-se que existem
apenas duas áreas classificadas como área empresarial e industrial, nomeadamente a Zona Industrial da
Pereira e a Zona Industrial de Vale de Marelo a norte do concelho. Face às perspetivas de
desenvolvimento do PDM, a aposta do município na evolução de espaço industrial concentra-se na ZI
da Pereira, devido à classificação e qualificação do solo motivada pela proximidade ao principal eixo
rodoviário do município, a EN 342.
A concretização de um Plano de Pormenor da ZI da Pereira, aprovado em 2015, é prova da importância
que este espaço tem para o município.
A localização da ZI da Pereira, face à rede de estradas torna este espaço bastante atrativo, o que
associado a uma conjuntura económica favorável, será um fator importante que pesa na decisão
de futuros investidores optarem por este município.
Assim, considera-se que a não concretização da expansão da ZI, e tendo em conta a classificação
do território dada pelo PDM e a existência do PP da zona industrial, não irá impedir a sua
ocupação. A verificar-se a ocupação, esta seguirá o disposto no Plano Pormenor mantendo a
solução de ordenamento aprovada, a qual é objeto de avaliação no presente estudo.
No entanto, a tendência da sua ocupação será a instalação de indústrias pontualmente, em que
cada uma submeterá a licenciamento o seu projeto bem como o projeto de especialidades. Neste
contexto, será necessário, individualmente, assegurar a ligação à rede de infraestruturas de
drenagem e abastecimento, com as desvantagens de que cada vez que uma unidade industrial se
quiser instalar ser necessário obras no espaço público.
Deste modo, considera-se que as melhores práticas de gestão do território não serão seguidas,
com as pressões inerentes sobre o ambiente da área em questão.
Assumindo um cenário de conjuntura económica favorável, é de prever que em termos
socioeconómicos haverá uma diminuição da taxa de desemprego, um acréscimo do dinamismo
empresarial, dado que poderão ocorrer sinergias empresariais, um maior número de
consumidores com consequências positivas noutros ramos de atividade, nomeadamente
comércio e restauração.
Ao nível das componentes ambientais, é expectável uma maior pressão sobre os recursos hídricos
superficiais, a qualidade do ar, o ambiente sonoro e ocupação do solo.
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No Quadro 3.33 apresenta-se o que se perspetiva ser a possível evolução da situação de
referência sem projeto ao nível dos vários fatores considerados.
Quadro 3.13 - Evolução da situação de referência sem projeto.
Fator

Local do projeto e área envolvente

Cl i ma

Al tera ções climá ti cas em consonância com o que dão as projeções pa ra es ta á rea
geográfi ca . Sendo de natureza global não encontram frontei ra entre a á rea de
implanta ção do projeto e a á rea envol vente: subida da tempera tura média anual ;
aumento do número de dias mui to quentes com maior frequência de ondas de calor;
di minui ção da precipi ta ção média anual; se cas mais frequentes e intensas; aumento
dos fenómenos extremos.

Geol ogia/Geomorfologia

Pequenas altera ções ao nível da geomorfologia pa ra permi ti r a construção de unidades
i ndustriais, residências e vi as de acesso.

Hi drogeologia

Sem altera ção, uma vez que o abas tecimento de água é assegurado pela empresa águas
do Mondego.

Recurs os Hídricos
s uperficiais

À medida que se for registando a ocupa ção de á reas residenciais e ocupaçã o de lotes da
ZI da Pereira, haverá um incremento das escorrências s uperficiais das á guas pluviais,

Us o do solo

Al tera ção do uso do solo à medi da que as unidades indus triais se forem i nstalando e à
medi da que as á reas residências forem sendo ocupadas

Ambi ente sonoro

Aumento dos níveis sonoros nas á reas afetas à ocupa ção por residências e á rea
a dja cente das vias de acesso.

Qua l idade do a r

Sem a lteração relevante.

Fa una e Flora

Incremento da á rea ocupada pela mimosa e uma maior degrada ção das comunidades
quer da Flora quer da Fauna.

Pa i sagem

Al tera ções pouco significativas face à qualidade paisagística atual.

Arqueologia

Sem altera ção previsível , no enta nto será necessá rio para as á reas a ocupa r efetua r
es tudos mais detalhados pa ra identi fica r eventual pa trimónio a rqueológi co nas á reas
a fetadas.

Ordenamento do
Terri tório

Cumprimento das es tra tégias preconi zadas pelo PDM no que respei ta à planta de
ordenamento.

Sóci o-economia

Potencial a crés cimo do número de empresas do ra mo da indús tria sediadas no
concel ho de Mi randa do Corvo
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4. Análise de Impactes
4.1

Metodologia Geral

4.1.1 Ações suscetíveis de causar impacte
De seguida identificam-se as principais ações suscetíveis de causar impacte no decurso da
implementação da expansão da ZI de Pereira. Estas ações serão posteriormente objeto de
avaliação em cada uma das componentes ambientais consideradas neste estudo.
A análise é realizada para a fase de construção, uma vez que o empreendimento em análise é um
loteamento, cuja finalidade é a preparação do terreno e construção das respetivas
infraestruturas, pelo que o projeto não possui fase de funcionamento. O funcionamento depende
do uso que é dado a cada lote, que em si próprio não tem atividade. No ato de ocupação dos lotes
haverá um processo de licenciamento autónomo que terá, caso se justifique por lei, uma
avaliação de impacte ambiental. Neste contexto, e desconhecendo-se a tipologia das indústrias
que irão ocupar a ZI, uma vez que poderão ser atividades industriais, de armazenagem, de
serviços e de comércio, não cabe, no âmbito da presente avaliação, analisar os impactes da fase
de funcionamento.
A desativação também não é alvo de avaliação, na medida em que está condicionada pela
desativação das atividades que vierem a ocupar o loteamento, desconhecendo-se quer a data de
implantação das atividades quer o período de vida útil dessas mesmas atividades.
No Quadro 4.1 apresentam-se as ações suscetíveis de causar impacte na fase de construção, as
quais serão posteriormente objeto de avaliação de impacte em cada uma das componentes
consideradas no presente estudo.
Quadro 4.1 - Ações do projeto suscetíveis de causar impacte.
Ação

Descrição
Antes das operações de movimentação de terras proceder-se-á ao corte e

Corte de vegetação

limpeza da vegetação existente na área de intervenção (sobretudo árvores e
a rbustos – Eucaliptos e pinheiros)
Pa ra atingir a cota de projeto será necessário proceder à movimentação de
terras nomeadamente, escavações e aterros.

Movi mentação de terras:
Es cavações e Aterros

A movimenta ção de terras ocorrerá na preparação dos lotes, abertura de
arruamentos e valas para a colocação das redes de abastecimento e
drenagem.

Movi mentação de veículos
pesados e máquinas

Instalação/operação e
desativação do Estaleiro

Durante a fase de construção serão utilizados diversos veículos pesados que
serão utilizados na modelação do terreno, no transporte dos diversos
ma teriais para as obras de infraestruturação, arruamentos, pavimentos, etc;
Durante a fase de construção haverá a necessidade de instalar um estaleiro
de apoio à obra, o qual será instalado no interior do perímetro da Zona
Industrial da Pereira.
Corresponde a abertura de valas para instalação das redes, presença de

Infraestruturação da área

pessoas e veículos associados à obra com todas as operações inerentes à
construção civil.
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A análise de impactes em cada uma das componentes em avaliação será desenvolvida, de um
modo geral, considerando as seguintes etapas:
§ Identificação das atividades/ações com potencial impacte sobre a componente em
avaliação;
§ Identificação dos impactes associados às atividades/ações consideradas;
§ Determinação das características dos impactes;
§ Determinação da significância dos impactes provocados pelas ações ou atividades
consideradas.
4.1.2 Caraterísticas dos impactes
São considerados impactes todas as modificações relevantes à situação de referência atual e
perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas à construção do projeto.
As características dos impactes identificados contempladas na análise de cada componente
apresentam-se no Quadro 4.2.
Quadro 4.2 - Características dos impactes propostas para avaliação.
Características do impacte

Descrição

Efeito

Pos i tivo

(refere-se aos efeitos
benéficos ou
a dversos)

Quando a ação introduz efei tos benéfi cos num determinado aspeto ou fa tor
a mbiental

Nega tivo

Quando a a ção i ntroduz efei tos adversos num determina do aspeto ou fa tor
a mbiental

Natureza

Di reta

(refere-se à origem
do i mpacte)

Quando o impa cte decorre de a ti vidades ou a ções realizadas no â mbi to do
projeto. Corresponde a uma simples relação causa-efeito

Indireta

Quando o i mpa cte decorre de uma rea ção secundá ria ou quando é pa rte de
uma ca deia de reações

Probabilidade

Certo

O i mpacte ocorre com toda a certeza

(refere-se à
pos sibilidade do
i mpacte ocorrer)

Pos s ível

Nã o existe certeza que o impacte possa ocorrer

Temporário

Quando o impacte ocorre num de terminado período de tempo cessando
com o térmi no da ação origem do impacte

Oca s ional

Quando o impa cte ocorre em i ntervalos de tempo não regula res em função
das condi ções a mbientais/opera ci onais do projeto não sendo possível
defi nir qualquer periodicidade.

Perma nente

Quando o i mpa cte se faz senti r de forma contínua dura nte todo o tempo de
vi da do projeto e/ou para lá deste

Extensão

Is olado

Qua ndo a penas ocorre no local em que a a ção decorre

(Refere-se à
di s tribuição e
di mensão da á rea
a fetada)

Res trito

Qua ndo ocorre no l ocal em que a ação decorre e área a djacente

Abra ngente

Quando ocorre muito pa ra lá do local de ocorrência da a ção alcança ndo
a s sim uma abrangência regional ou a té mesmo nacional.

Duração (refere-se ao
tempo de a tuação do
i mpacte)

Mui to baixa
Intensidade
Ba i xa
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Traduz o grau de modi fica ção do meio ambiente ou seja reflete a
interferência da a ção sobre o aspeto ou fa tor a mbiental em análise,
rela cionando-se estri tamente com a relevâ ncia da perda/afeta ção
ambiental em ca usa. É definido de forma indi vidual pa ra ca da um dos
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Características do impacte
Médi a

Descrição
fa tores ambientais em análise. Os cri téri os de a valiaçã o são apresentados
nas secções respei tantes à a valia ção de i mpa ctes de cada um dos fa tores
a mbientais.

Al ta
Reduzida
Magnitude

Modera da

Refere-se à grandeza em escala espa cial (extensão) e temporal (dura ção) e é
obti da de a cordo com a matriz a presentada no Quadro 4.3.

El eva da

A magnitude do impacte é obtida através da matriz apresentada no Quadro 4.3.
Quadro 4.3 - Critérios de avaliação da magnitude de um impacte.

Duração

Extensão
Is olado

Res trito

Abra ngente

Perma nente

Modera da

Modera da

El eva da

Oca s ional

Reduzida

Modera da

Modera da

Temporário

Reduzida

Reduzida

Modera da

A avaliação da significância de cada um dos impactes identificados é realizada de acordo com a
combinação entre os níveis de magnitude do impacte e a sua severidade podendo ser classificada
em quatro níveis: insignificante (I), pouco significativo (PS), significativo (S) e muito significativo
(MS) de acordo com a matriz apresentada no Quadro 4.4.
Quadro 4.4 - Critérios de avaliação da significância de um impacte e identificação da matriz de cores a
utilizar posteriormente na apresentação da síntese dos impactes.
Intensidade
Mui to baixa

Ba i xa

Médi a

Al ta

PS

S

MS

MS

Modera da

I

PS

S

MS

Reduzida

I

I

PS

S

El eva da
Magnitude

Após a descrição e avaliação da significância dos impactes apresenta-se uma síntese de impactes
na qual se identificam as possibilidades de mitigação considerando-se que o impacte pode ser:
mitigável, parcialmente mitigável e não mitigável.
É ainda apresentada uma avaliação dos efeitos cumulativos do projeto tendo em conta as
alterações causadas pelo projeto em combinação com outras ações humanas, passadas,
presentes ou futuras. Trata-se de impactes de natureza aditiva, iterativa, sinergética ou irregular
(imprevisível), gerados por ações individualmente insignificantes, mas coletivamente significativas
que se acumulam no espaço e no tempo.
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4.2

Geologia e Geomorfologia

4.2.1 Metodologia
A avaliação dos impactes provocados pelo projeto ao nível da Geologia e Geomorfologia foi
efetuada com base na metodologia geral de identificação e avaliação de impactes descrita no
início do capítulo em conjunto com alguns critérios específicos da avaliação deste descritor.
O grau de intensidade de natureza negativa dos impactes sobre a Geologia e Geomorfologia é
atribuído da seguinte forma:
§ Muito Baixo – Quando o projeto não origina movimentos de terras relevantes, não
contempla a criação de taludes de escavação e/ou aterro e as formações geológicas não
são suscetíveis à erosão, não envolve ações de compactação dos solos e/ou não há
afetação de áreas de interesse geomorfológico, geológico patrimonial, cultural ou
pedagógico, geomonumentos, zonas com contrato de exploração, pesquisa ou
explorações de recursos minerais.
§ Baixo – Quando o projeto não origina movimentações de terras relevantes mas não
assegura o equilíbrio de materiais associados aos movimentos de terras (de escavação e
aterro). O projeto contempla a criação de taludes de escavação e/ou aterro de
dimensões pouco significativas em formações geológicas com pouca suscetibilidade à
ocorrência de fenómenos de instabilidade geomecânica e /ou à erosão. O projeto
envolve ações de compactação dos solos que vão contribuir para a alteração das
condições naturais de infiltração e drenagem numa pequena parte da área de
intervenção, e as áreas de interesse geomorfológico, geológico patrimonial, cultural ou
pedagógico, os geomonumentos, as zonas com contrato de exploração, pesquisa ou as
explorações de recursos minerais são afetadas marginalmente.
§ Médio – Quando o projeto origina movimentações de terras relevantes mas assegura
um balanço de terras (escavação e aterro) próximo de zero, evitando a constituição de
manchas de empréstimo ou de locais para depósito dos materiais excedentes. O projeto
contempla a criação de taludes de escavação e/ou aterro de dimensões significativas em
formações geológicas com suscetibilidade à ocorrência de fenómenos de instabilidade
geomecânica e/ou à erosão. O projeto envolve ações de compactação dos solos que vão
contribuir para a alteração das condições naturais de infiltração e drenagem em parte
da área de intervenção e/ou as áreas de interesse geomorfológico, geológico
patrimonial, cultural ou pedagógico, os geomonumentos, as zonas com contrato de
exploração, pesquisa ou as explorações de recursos minerais são afetadas parcialmente.
§ Alto – Quando o projeto origina movimentações de terras relevantes e não assegura o
equilíbrio de materiais associados aos movimentos de terras (de escavação e aterro). O
projeto contempla a criação de taludes de escavação e/ou aterro de dimensões
significativas em formações geológicas com muita suscetibilidade à ocorrência de
fenómenos de instabilidade geomecânica e/ou à erosão. O projeto envolve ações de
compactação dos solos que vão contribuir para a alteração das condições naturais de
infiltração e drenagem na maior parte da área de intervenção e as áreas de interesse
geomorfológico, geológico patrimonial, cultural ou pedagógico, os geomonumentos, as
zonas com contrato de exploração, pesquisa ou as explorações de recursos minerais são
afetadas na sua maior parte (caso o elemento em causa seja de dimensões reduzidas),
ou são seccionadas quando o projeto interseta o respetivo núcleo (caso o elemento em
causa seja de dimensões consideráveis).
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4.2.2 Classificação de Impactes
Os impactes no meio geológico e geomorfológico ocorrem sobretudo durante a fase de
construção, e dizem respeito à execução de terraplenagens, modelação do terreno e à
estabilidade dos materiais que constituem os taludes de escavação e de aterro. Referem-se ainda
como potenciais impactes, a afetação de zonas com características geológicas especiais ou
aquelas associadas à necessidade de se recorrer a áreas de empréstimo e depósito de materiais.
Deste modo, os principais impactes que poderão ocorrem num projeto deste tipo e considerando
as condições locais são:
§ Alterações introduzidas na fisiografia e geomorfologia;
§ Eventual afetação de zonas com características geológicas especiais e fenómenos de
erosão superficial;
§ Estabilidade de taludes naturais, de escavação e de aterro;
§ Exploração de áreas de empréstimo de materiais e abertura de acessos;
§ Incidências indiretas devido à movimentação de veículos de apoio à obra.
Movimentação de Terras
Nas operações de escavação e aterro, o desenho da implantação dos lotes foi estudado para que
a movimentação de terras fosse a mais reduzida possível. Assim, a modelação proposta prevê
uma distribuição altimétrica em socalcos dos diversos lotes, sendo a diferença altimétrica entre os
bordos adjacentes dos lotes vencida com recurso à execução de taludes de terraplanagem entre
os lotes, dispostos em planta simetricamente às suas linhas delimitadoras e dotados de uma
valeta triangular na base dos taludes.
Neste projeto existe a preocupação em conseguir uma solução que procure assegurar o equilíbrio
de materiais e minimizar as distâncias de transporte associados aos movimentos de terras. Os
materiais para construção dos aterros serão, na sua maior parte, obtidos nas escavações, que
deverão ter aptidão geotécnica para esta reutilização.
Durante a fase de construção, a instalação de estaleiros de apoio à obra e a construção de
estruturas e edifícios, conduzem à compactação dos solos que vão contribuir para a alteração das
condições naturais de infiltração e drenagem, podendo potenciar de forma localizada fenómenos
de erosão hídrica devido ao aumento do escoamento superficial. Estas atividades potenciam
também o risco de contaminação de solos no caso da ocorrência de derrames de óleos e
combustíveis das máquinas e veículos que estão presentes na obra.
Recursos Minerais
De acordo com a DGEG (2011) a zona mais a sul da ZI ocupa parte de uma das duas concessões
mineiras identificadas na região com potencial para a exploração de caulinos, pelo que os
impactes sobre o descritor geologia serão negativos, cuja significância e a magnitude dependem
da importância geológica e económica que esses recursos geológicos possam ter, e que
atualmente não são conhecidos.
No Quadro 4.5 seguinte sintetizam-se os principais impactes decorrentes da eventual afetação
nos descritores Geologia e Geomorfologia.
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Quadro 4.5 - Significância dos impactes sobre a Geologia a Geomorfologia.
Fase

Cons trução

4.3

Impacte

Efeito

Magnitude

Intensidade

Significância

Al tera ção na geomorfologia e
na es tabilidade geomecâni ca
da s formações

-

Modera da

Ba i xa a Média

Pouco
Significativo a
Significativo

As condi ções na turais de
infiltra ção e drena gem são
al teradas com a compacta ção
dos s olos

-

Modera da

Ba i xa

Pouco
Significativo

Afetaçã o
interesse
geológi co
mi nerais

-

Modera da

Ba i xa

Pouco
Significativo

de á reas de
geomorfol ógi co,
e de recurs os

Hidrogeologia

4.3.1 Metodologia
A avaliação dos impactes provocados pelo projeto ao nível da Hidrogeologia foi efetuada com
base na metodologia geral de identificação e avaliação de impactes descrita no início do capítulo
em conjunto com alguns critérios específicos da avaliação deste descritor.
O grau de intensidade de natureza negativa dos impactes sobre a Hidrogeologia é atribuído da
seguinte forma:
§ Muito Baixo – Quando o projeto não afeta áreas de máxima infiltração e/ou o projeto
não envolve ações de compactação dos solos que conduzam à impermeabilização dos
mesmos. O projeto encontra-se em áreas classificadas com vulnerabilidade à poluição
muita baixa e/ou não é suscetível de provocar contaminação de águas subterrâneas.
Não há afetação de perímetros de proteção de captações e/ou recursos hidrominerais.
§ Baixo – Quando o projeto interseta marginalmente áreas de máxima infiltração e/ou o
projeto envolve ações de compactação dos solos que conduzam à impermeabilização
dos mesmos numa pequena parte da área de intervenção. O projeto é suscetível de
provocar contaminação de águas subterrâneas mas encontra-se em áreas classificadas
com vulnerabilidade à poluição baixa. Os perímetros de proteção de captações e/ou os
recursos hidrominerais são afetados marginalmente.
§ Médio – Quando o projeto interseta parcialmente áreas de máxima infiltração e/ou o
projeto envolve ações de compactação dos solos que conduzam à impermeabilização
dos mesmos numa parte da área de intervenção. O projeto é suscetível de provocar
contaminação de águas subterrâneas mas encontra-se em áreas classificadas com
vulnerabilidade à poluição média. Os perímetros de proteção de captações e/ou os
recursos hidrominerais são afetados parcialmente.
§ Alto – Quando o projeto interseta totalmente áreas de máxima infiltração e/ou envolve
ações de compactação dos solos que conduzam à impermeabilização dos mesmos na
maior parte da área levando à diminuição das condições naturais de infiltração e recarga
dos aquíferos. O projeto é suscetível de provocar contaminação de águas subterrâneas
mas encontra-se em áreas classificadas com vulnerabilidade à poluição alta a muito alta.
Os perímetros de proteção de captações e/ou os recursos hidrominerais são afetados na
sua maior parte.
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4.3.2 Classificação de Impactes
Os principais impactes associados à construção prendem-se com a alteração das características
hidrogeológicas locais. Esta situação resulta essencialmente da ocupação de zonas de recarga de
aquíferos, pela implantação dos lotes e das diversas estruturas de apoio.
Durante a fase de construção, a instalação de estaleiros de apoio à obra e a construção de
estruturas e edifícios, conduzem à compactação dos solos que vão contribuir para a
impermeabilização dos mesmos e diminuição das condições naturais de infiltração e recarga dos
aquíferos. Estas atividades potenciam também o risco de contaminação de águas subterrâneas no
caso da ocorrência de derrames de óleos e combustíveis das máquinas e veículos que estão
presentes na obra.
Contudo dado que, de acordo com a cartografia da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho
de Miranda do Corvo definida no Plano Diretor Municipal, alterado por via da publicação do Aviso
8473/2014 de 22 de julho, e a planta de condicionantes do Plano de Pormenor, a ZI não apresenta
áreas de máxima infiltração, não se preveem impactes significativos.
No Quadro 4.6 sintetizam-se os principais impactes decorrentes da eventual afetação no descritor
Hidrogeologia.
Quadro 4.6 - Significância dos impactes sobre a Hidrogeologia.
Fase

Cons trução

4.4

Impacte

Efeito

Magnitude

Intensidade

Significância

Afetaçã o das
condições
na turais de infiltra ção e
reca rga dos aquíferos.

-

Modera da

Ba i xo a Médio

Pouco
Significativo a
Significativo

Ris cos de conta minaçã o das
á guas s ubterrâneas.

-

Modera da

Mui to Baixo

Insignificante

Afetaçã o das capta ções de
abas tecimento públi co e dos
recurs os hidrominerais

-

Modera da

Mui to Baixo

Insignificante

Recursos Hídricos Superficiais

4.4.1 Metodologia
A análise de impactes referente aos recursos hídricos é efetuada com base no grau de afetação do
escoamento superficial e na qualidade da água das seguintes massas de água: linha de água
recetora das águas pluviais e rio Corvo. A avaliação é realizada descriminando-se os impactes
suscetíveis de ocorrerem durante a fase de construção.
Para a avaliação da alteração ao nível do escoamento superficial resultante da construção do
projeto de expansão da ZI da Pereira foi feita uma avaliação hidrológica em que se determinou o
acréscimo de caudal decorrente da impermeabilização fruto da alteração do uso do solo atual.
Para avaliar o efeito do acréscimo de caudal acima referido procedeu-se à avaliação hidráulica do
escoamento nas secções já referidas e para os períodos de retorno de 10, 20 e 50 anos (Anexo IV
do Volume III).
O grau de intensidade de natureza negativa dos impactes sobre a componente recursos hídricos
superficiais é atribuído da seguinte forma:
§ Muito Baixo - Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água sem
ultrapassagens dos valores paramétricos relativos aos usos existentes e/ou o
escoamento superficial provoca danos materiais pouco relevantes e há ausência de
danos humanos;
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§ Baixo – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água prevendo-se
ultrapassagens em pelo menos 1 parâmetro relativamente ao valor máximo
recomendável (VMR) para o uso existente e/ou o escoamento superficial é suscetível de
provocar danos materiais relevantes e há ausência de danos humanos;
§ Médio – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água prevendo-se
ultrapassagens em pelo menos 1 parâmetro relativamente ao valor máximo admissível
(VMA) para o uso existente e/ou o escoamento superficial é suscetível de provocar
danos materiais muito relevantes e há ausência de danos humanos;
§ Alto – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água que poderá
conduzir a uma alteração do estado da massa de água e/ou o escoamento superficial é
suscetível de provocar danos materiais muito relevantes e possibilidade de danos
humanos.
4.4.2 Classificação de Impactes
Na fase de construção, os impactes na qualidade das águas superficiais são induzidos pelo
seguinte conjunto de ações
§ Instalação, operação e desativação do estaleiro de obra;
§ Corte de vegetação/ limpeza do terreno;
§ Movimentação de terras;
§ Movimentação de máquinas afeta à obra;
§ Infraestruturação da área
As atividades referidas decorrem na obra, nas vias de acesso à Zona Industrial da Pereira e no
estaleiro e serão responsáveis por fenómenos de emissão de partículas, o que conjugado com
episódios de precipitação intensa criará as condições ideais para um escoamento superficial com
arraste de partículas para os meios recetores (linha de água e rio Corvo) incrementando assim os
Sólidos Suspensos Totais (SST). De referir, no entanto, que com base no histórico de dados de
qualidade apresentados na secção referente à caracterização, os SST nas massas de água
superficial caraterizadas apresentaram valores inferiores ao VMR estipulado para águas de rega.
Além das partículas, na fase de construção, os principais poluentes que poderão ser gerados são
os metais pesados (nomeadamente, o cádmio, o cobre e o zinco) originados pela combustão dos
motores, eventuais perdas de hidrocarbonetos e óleos dos sistemas de lubrificação e derrames
acidentais de combustíveis.
Estas escorrências quando alcançam os meios recetores têm como principais consequências:
§ O aumento da turbidez, provocada por elevados teores de matéria em suspensão,
reduzindo a penetração da luz e, consequentemente, a produtividade primária.
§ A introdução de substâncias tóxicas adsorvidas nas partículas veiculadas pelo transporte
sólido ou presentes nos materiais de construção, como sejam os hidrocarbonetos e os
metais pesados, as quais podem sofrer acumulação nos sedimentos do fundo dos leitos
das linhas de água e serem absorvidas em condições propícias.
Globalmente os impactes provocados pelas atividades acima descritas serão negativos, certos,
temporários, restritos, de magnitude reduzida e de muito baixa intensidade pelo que no global,
considera-se que a alteração à qualidade da água nesta fase é insignificante, não sendo suscetível
de provocar a perda do uso atual ou futuro.
A produção de efluentes domésticos nas instalações sanitárias do estaleiro de obra muito
provavelmente não provocará qualquer efeito sobre a qualidade das águas superficiais locais na
medida em que esses efluentes deverão ser recolhidos para tratamento noutro local.
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Relativamente ao escoamento superficial das águas pluviais, a ampliação prevista da zona
industrial vai traduzir-se numa alteração de usos do solo e consequentemente acréscimo de área
impermeabilizada, cujo efeito será o favorecimento do escoamento superficial em detrimento da
infiltração.
Este efeito traduz-se num aumento gradual do número de escoamento das bacias hidrográficas
analisadas: Bacia 1 (norte) e Bacia 2 (sul)
Considerando as ocupações do solo previstas ao nível das bacias 1 e 2 aquando da implementação
total da expansão da ZI da Pereira, estimam-se as alterações no número de escoamento expressas
no Quadro 4.7.
Quadro 4.7 – Número de escoamento considerados nas Bacias 1 e 2 na situação atual e futura
Bacias

Situação Atual

Situação Futura (*)

Ba ci a 1 (norte)

90,17

91,68

Ba ci a 2 (s ul)

87,07

88,08

* A si tua ção futura considera os usos futuros do solo nas ba cias resul tantes da implementa ção total da
expa nsão da zona industrial da Pereira mas sem outras alterações de uso na bacia hidrográfica

A consideração das alterações previsíveis no número de escoamento conduziu às previsões de
caudais de ponta de cheia, nas secções de referência, que se apresentam no Quadro 4.8.
Para os períodos de retorno com interesse em cada bacia e para as secções em análise, verificase, no caso da Bacia 1 (norte), um aumento de 12,4 % no caudal de ponta de cheia e, no caso da
Bacia 2 (sul), um acréscimo relativamente menos expressivo, de 7,2 %.
Em termos de comportamento do escoamento nas secções mais críticas identificadas mantém-se,
naturalmente, o pleno preenchimento das PH, ocorrendo subida do nível da água a montante
Quadro 4.8 – Resultados da simulação de caudal ponta de cheia para as Bacias 1 e 2 na situação atual e
futura
Período de retorno (T) - Caudal (m3/s)
Bacias

T = 10 anos

T = 20 anos

T = 50 anos

Situação atual
Ba ci a 1 (norte)

0,98

1,22

1,56

Ba ci a 2 (s ul)

2,26

2,53

3,66

Situação futura, após a expansão da zona industrial
Ba ci a 1 (norte)

1,10

1,36

1,72

Ba ci a 2 (s ul)

2,37

2,71

3,87

No caso da Bacia 1, a altura da água a montante da PH, na ocorrência do caudal de ponta de cheia
com período de retorno de 10 anos, será da ordem de 3 vezes o seu diâmetro, o que corresponde
a cerca de 1,8 m. Este nível de água ainda é “encaixado” na vala existente sem que ocorra
alagamento do prado adjacente, correspondendo a uma subida da ordem de 24 cm face à
situação atual.
No caso da Bacia 2, a altura da água a montante da PH, na ocorrência do caudal de ponta de cheia
com período de retorno de 20 anos, será da ordem de 1,2 vezes o seu diâmetro, o que
corresponde a cerca de 1,4 m. Admite-se que o alcance deste nível de água não implicará ainda o
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alagamento da estrada agrícola existente, correspondendo a uma subida da ordem de 10 cm face
à situação atual.
Da análise efetuada conclui-se que as alterações de uso do solo resultantes da expansão prevista
da ZI da Pereira traduzem-se em aumentos dos caudais de ponta de cheias sensíveis nas secções
mais críticas a jusante da zona industrial.
Em ambas as bacias analisadas, estas situações traduzem-se em aumentos do nível de água
acumulada à entrada de PH, representando impacte negativo indireto, certo, ocasional, de
extensão restrita, apresentando uma magnitude moderada. Face à magnitude e atendendo ao
facto de se considerar muito baixa a intensidade do impacte, (para os períodos de retorno
considerados) considera-se, relativamente à significância, que em ambos os casos, se trata de um
impacte insignificante.
Para períodos de retorno superiores ocorrem já alagamentos em áreas adjacentes, prevendo-se
uma intensidade do impacte baixa. Neste caso, em relação à significância, trata-se de impactes
pouco significativos.
No Quadro 4.9 apresenta-se a significância dos impactes sobre a qualidade da água superficial.
Quadro 4.9 - Significância dos impactes sobre os recursos hídricos superficiais.
Fase

Cons trução

4.5

Impacte

Efeito

Magnitude

Intensidade

Significância

Al tera ção da qualidade da água
(li mpeza do terreno, estalei ro,
a terros, ci rculação de máquinas)

-

Reduzida

Mui to Baixa

Insignificante

Al tera ção
do
padrão
de
drenagem superfi cial, a crés cimos
de escoamento e di minui ção da
i nfiltração.

-

Modera da

Mui to Baixa a
Ba i xa

Insignificante a
pouco significativo

Qualidade do Ar

4.5.1 Metodologia
A avaliação dos impactes sobre a Qualidade do Ar é efetuada com base nas atividades e ações
previstas durante a implementação do projeto, ou seja, durante a sua fase de construção, e na
amplitude de afetação das populações vizinhas.
Os impactes negativos sobre a qualidade do ar são avaliados de acordo com os seguintes graus de
intensidade:
§ Muito baixa - quando ocorrem incrementos dos níveis de emissão de poluentes
atmosféricos comparativamente com os níveis sem projeto, mas não se prevê
incomodidade para a população mais próxima (sem excedência dos valores limite de
qualidade do ar);
§ Baixa – quando ocorrem incrementos dos níveis de emissão de poluentes atmosféricos
comparativamente com os níveis sem projeto, e se prevê ligeira incomodidade para a
população mais próxima (sem excedência dos valores limite de qualidade do ar);
§ Média – quando ocorrem incrementos dos níveis de emissão de poluentes atmosféricos
comparativamente com os níveis sem projeto, e se prevê incomodidade para a
população mais próxima (com excedência dos valores limite de qualidade do ar apenas
de 1 poluente);
§ Alta – quando ocorrem incrementos dos níveis de emissão de poluentes atmosféricos
comparativamente com os níveis sem projeto, e se prevê incomodidade para a
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população mais próxima (com excedência dos valores limites de qualidade do ar de
todos os poluentes);
4.5.2 Classificação de Impactes
As ações suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar durante a construção do proje to da
expansão da ZI, inclui:
§ Corte de vegetação;
§ Movimentação de terras;
§ Movimentação de veículos pesados e máquinas;
§ Instalação/operação e desativação do Estaleiro;
§ Infraestruturação da área.
A emissão de vários poluentes, nomeadamente de partículas (poeiras), está associada às ações
atrás referidas quer na área de implantação do projeto, quer na área envolvente.
A emissão de partículas, decorrente das ações de construção da obra propriamente dita, resulta,
tanto da ressuspensão de partículas do solo com a movimentação de terras e circulação de
veículos, como do transporte de terras para outros locais da obra. As emissões de partículas
resultantes da circulação de viaturas nas áreas de obra dependem das características do solo, do
volume e tipo de tráfego, da distância percorrida e da velocidade a que os veículos circulam. A
suspensão de partículas do solo pela ação do tráfego existente, assume um papel mais
significativo durante os meses mais secos, uma vez que estas condições meteorológicas facilitam
a erosão dos solos.
O impacte das emissões fugitivas de partículas na qualidade do ar depende da quantidade e do
tipo de partículas. A extensão da dispersão de partículas na atmosfera é regulada pela sua
densidade e dimensão das partículas, pela sua velocidade de deposição terminal e pela
turbulência atmosféricas e velocidade média do vento.
As partículas de menores dimensões, nomeadamente as inferiores a 10 µm (PM10), têm
velocidades de deposição baixas e a sua taxa de deposição é normalmente retardada pela
turbulência atmosférica, podendo permanecer em suspensão e serem arrastadas para locais
afastados da origem da emissão. A emissão de elevadas concentrações de partículas e a sua
posterior deposição em folhas, poderá resultar numa redução na atividade fotossintética,
originando a queda prematura das folhas, perdas de crescimento e menor imunidade a doenças e
a pragas.
Para além dos impactes associados às emissões de partículas PM10, esperam-se também
impactes associados à emissão de NO X, COV e CO, resultantes dos escapes dos diversos veículos e
máquinas envolvidos na construção do projeto. No entanto, não se prevê que estes impactes
sejam significativos de modo a pôr em causa os níveis de qualidade do ar na área em estudo.
Apesar de se considerar que os níveis no ar ambiente dos poluentes diretamente associados com
as máquinas e veículos (NO X, COV e CO) não sejam superiores aos níveis atualmente existentes na
zona, prevê-se que as concentrações de partículas em suspensão PM10 possam ultrapassar os
níveis atualmente existentes.
Tendo em conta a predominância de ventos de NW e SE na região, é expectável que a dispersão
das partículas em suspensão se faça maioritariamente para SE e NW, prevendo-se alguma
incomodidade para as populações mais próximas localizadas a NW.
A emissão dos vários poluentes tem uma natureza temporária no projeto em causa, uma vez que
os principais responsáveis por este impacte incluem a circulação de veículos pesados e as
operações de desmatação e movimentação de terras.
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No geral, a emissão dos vários poluentes decorrentes das ações e atividades previstas para a fase
de construção traduz-se num impacte negativo, direto, certo, temporário, restrito e de
intensidade baixa pelo que no global é insignificante.
Quadro 4.10 - Significância dos impactes sobre a Qualidade do Ar.

4.6

Fase

Impacte

Efeito

Magnitude

Intensidade

Significância

Cons trução

Al tera ção dos níveis de qualidade do ar

-

Reduzida

Ba i xa

Insignificante

Ambiente sonoro

4.6.1 Metodologia
Os critérios de avaliação dos impactes para a componente do ambiente sonoro baseiam-se nas
regras estabelecidas para atividades ruidosas no Decreto-Lei nº9/2007, de 17 de janeiro.
As operações contabilizadas para a fase de construção serão de carácter temporário e deverão
estar em conformidade com o Artigo 14º - Atividades Ruidosas Temporárias do Regulamento
Geral do Ruído (RGR).
Este artigo refere que é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade
de:
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as
8 horas;
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares.
O exercício destas atividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser
autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença
especial de ruído pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade
relativas aos aspetos referidos nos números 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 15º. A licença especial de
ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito nos
recetores sensíveis do valor limite do indicador L Aeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no
período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno.
Assim, em termos da avaliação de impactes da componente ambiente sonoro, a análise tem em
consideração o grau de intensidade do impacte, tendo por base a legislação em vigor. O grau de
intensidade de natureza negativa é atribuído da seguinte forma:
§ Muito Baixa – quando não existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de
referência junto a recetores sensíveis;
§ Baixa – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência,
mas não existe ultrapassagem dos critérios de avaliação (valor limite do indicador LAeq do
ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período
noturno) junto a recetores sensíveis;
§ Média – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência
e ultrapassagem de um dos critérios de avaliação (valor limite do indicador LAeq do ruído
ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período
noturno) junto a recetores sensíveis;
§ Alta – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência e
ultrapassagem dos 2 critérios de avaliação (valor limite do indicador L Aeq do ruído
ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período
noturno) junto a recetores sensíveis.
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4.6.2 Classificação de Impactes
Na fase de construção, os principais impactes previstos referem-se essencialmente aos níveis
sonoros emitidos pela utilização de máquinas e equipamentos no corte de vegetação,
movimentação de terras, instalação/operação e desativação do estaleiro e a infraestruturação da
área. Salienta-se ainda o ruído proveniente da circulação de veículos, sobretudo veículos pesados,
que têm como ponto de partida ou de chegada a própria obra.
Os recetores sensíveis associados à fase de construção encontram-se identificados nas áreas
sensíveis sinalizadas no Capítulo 3.6.
A movimentação e operação de maquinaria pesada provocarão, durante a fase de construção, um
aumento significativo dos níveis de ruído e da transmissão de vibrações. Estas perturbações estão
limitadas às zonas onde decorrem as obras, provocando incómodos nas zonas circundantes.
As ações identificadas decorrerão mais propriamente na zona sul da zona industrial (a cerca de
500 m no mínimo dos recetores sensíveis). As intervenções nas áreas mais próximas dos recetores
sensíveis (norte, oeste e nordeste) referem-se essencialmente a reformulações dos lotes e
edifícios não conduzindo a ações de grande dimensão (mais ruidosas).
As atividades ruidosas são especialmente sentidas a pouca distância devido aos mecanismos de
dispersão da energia sonora e dado tratar-se de fontes pontuais. Numa fonte sonora pontual a
energia sonora propaga-se de forma mais ou menos idêntica em todas as direções, através de
ondas sonoras esféricas, sendo a atenuação do ruído da ordem dos 6 dB(A) por duplicação da
distância à fonte.
Os níveis sonoros expressos em LAeq, gerados por operações e equipamentos de construção
encontram-se indicados no Quadro 4.11.
Quadro 4.11 - Níveis sonoros gerados por operações e equipamentos e atenuação com a distância à fonte.
L Aeq (dB(A))
Atividades
até 50 m

100 m

1000 m

Movi mentação de terras e escavação

72-75 (30 m)

62-65

40

Ci l i ndro betuminoso

70-75 (20 m)

56-61

42-39

80 (20 m)

66

44

80-84 (20 m)

66-70

44-48

Ci l i ndro betuminoso vi bratório
Ma rtel o pneumático

Fontes: U.S. Department of Transportation, 2006 - Construction Noise Handbook. Research and Innovative
Technology Administration. John A. Volpe National Transportation Systems Center. Environmental Measurement
and Modeling Division, Acoustics Facility. Cambridge, MA 02142
OSHA , 2003 - Kim Nipko, Charlie Shields. OSHA's Approach to Noise Exposure in Construction
European Agency for Safety and Health at Work, 2005 – Noise in Figures. Risk Observatory

A 100 m de distância, estes valores decrescem para um intervalo de 62 a 65 dB(A) (movimentação
de terras). Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 500 m de distância das operações
e a cerca de 1 000 m de distância os níveis expectáveis não excederão os 40 dB(A). Os valores
referidos referem-se à propagação em espaço livre (em linha de vista).
Sendo assim, o ruído associado à construção poderá afetar de forma significativa apenas as zonas
da imediata vizinhança ao local da expansão da zona industrial. Tendo em conta que, os locais
onde ocorrerão as ações com maior emissão de ruído (movimentação de terras) se localizam a
cerca de 500 m, no mínimo, dos recetores sensíveis, esta afetação será pouco relevante.
Não estando previsto a solicitação uma licença especial de ruído, não existem limites sonoros na
legislação definidos para este tipo de operações. Salienta-se que deverá ser respeitado o Artigo
14º - Atividades Ruidosas Temporárias do Regulamento Geral do Ruído.
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Em suma, prevê-se que os recetores sensíveis não sejam afetados por estas atividades ruidosas,
sendo que as operações associadas à construção provocarão um impacte negativo, direto, certo,
temporário, restrito, com magnitude reduzida e de baixa intensidade, não se prevendo
incumprimento legislativo, pelo que no global o impacte é insignificante.
Quadro 4.12 - Significância dos impactes sobre o Ambiente Sonoro.
Fase

Impacte

Cons trução

4.7

Al tera ção dos níveis s onoros

Efeito

Magnitude

Intensidade

Significância

-

Reduzida

Ba i xa

Insignificante

Fauna e Flora

4.7.1 Metodologia
A avaliação da importância dos impactes é realizada com base no grau de afetação da fauna e
flora locais, considerando para o efeito o seu valor conservacionista determinado na situação de
referência. Para tal, teve-se em consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos
diversos habitats e a importância da área para a conservação dos habitats e populações de
espécies com interesse conservacionista (ameaçadas e/ou constantes nas Diretivas Aves e/ou
Habitats).
O grau de intensidade de natureza negativa é atribuído da seguinte forma:
§ Muito Baixo – Quando existe destruição de comunidades vegetais e/ou afetação de
populações de espécies, não sendo no entanto afetados quaisquer habitats /populações
de espécies com interesse conservacionista, os quais mantêm sensivelmente a mesma
abundância e área de ocorrência;
§ Baixo - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta numa
redução da sua abundância ou da sua área de ocorrência local, não sendo, no entanto,
afetados de forma relevante espécies/habitats protegidas ou com interesse
conservacionista;
§ Médio - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta na
redução da abundância ou da área de ocorrência de espécies/habitats protegidas ou
com interesse conservacionista;
§ Alta - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta na
redução da abundância ou da área de ocorrência de espécies/habitats considerados
prioritários no âmbito das Diretivas Habitats ou Aves.
Previamente à análise que de seguida se apresenta é de ressalvar que, face à localização do
projeto, não ocorrerá a afetação de qualquer área de reconhecido interesse conservacionista,
nomeadamente do Sítio Rede NATURA da Lousã PTCON0060 (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 76/2000, de 05 de julho), dado que a distância entre as duas áreas é de cerca de 1600 m,
conforme se apresentou na Figura 3.30.
4.7.2 Classificação de Impactes
4.7.2.1

Flora e vegetação

Na fase de construção os impactes sobre a flora e vegetação resultam sobretudo das seguintes
ações:
§ Corte de vegetação;
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§ Movimentação de terras;
§ Movimentação de máquinas.
A área de expansão da zona industrial, a ocupar pelos novos lotes, desenvolve-se em zonas com
um coberto vegetal bastante descaracterizado, destacando-se o predomínio de áreas de aterros
colonizados por vegetação ruderal, áreas de eucalipto e extensas áreas de acacial. De referir ainda
algumas zonas de matos que se encontram em declínio devido à ocupação por acácia e de alguns
núcleos de pinheiro-bravo. Nesta área proceder-se-á ao corte de vegetação e mobilização de
terras.
A área envolvente, proposta pelo projeto como ‘área verde de proteção e enquadramento’ é
ocupada por pinhal eucaliptal e acacial. Esta área envolvente destina-se entre outros a contribuir
o enquadramento das áreas urbanas e naturais envolventes não ocorrendo aí corte de vegetação
nem mobilização de terras.
Na área de expansão da zona industrial ocorrerá uma afetação direta (destruição permanente)
das comunidades vegetais através das operações de desmatação das áreas onde os lotes serão
instalados. No global, o impacte resultante sobre a flora/vegetação é negativo, direto, certo,
permanente (destruição da flora) e isolado que se reflete numa magnitude moderada. Na maior
parte da área do projeto as comunidades vegetais (ruderal, eucaliptal, acacial, pinhal) não
apresentam valor conservacionista e são comuns em toda a área envolvente. Destaca-se a
afetação de uma pequena linha de água, a qual, se encontra bastante alterada do ponto de vista
do coberto vegetal, estando invadida por acácia mimosa. Desta forma considera-se que o impacte
sobre a flora e vegetação é de muito baixa intensidade.
De mencionar ainda o risco potencial de, aquando do corte e gestão do material lenhoso
resultante da limpeza do terreno, poder existir o transporte de sementes de mimosa para outros
locais. Há assim que ter em atenção a forma como o corte e gestão desse material é realizado de
forma a evitar novos focos de invasão com impactes negativos sobre a vegetação desses locais.
Embora na área de estudo não tenham sido identificadas quaisquer espécies de flora de especial
valor conservacionista, nomeadamente espécies ameaçadas ou constantes da Diretiva Habitats,
verifica-se a presença do sobreiro (Quercus suber), espécie que possui estatuto de proteção pela
legislação nacional ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 155/04, de 30 de junho.
É uma espécie bastante frequente a nível nacional, não estando a sua conservação global
ameaçada. No entanto, e de acordo com a Figura 4.1, na qual se apresenta a sobreposição dos
exemplares de sobreiro identificados na área de estudo com a planta síntese do projeto, observase que ocorrerá afetação direta de alguns exemplares de sobreiro, pelo que deverá ser obtida
autorização para o abate desses sobreiros.
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Figura 4.1 - Distribuição dos exemplares de sobreiro nas áreas de desenvolvimento do projeto.

Verifica-se que a maior parte dos sobreiros se localiza nas ‘áreas verdes’ do projeto e/ou em áreas
a não intervencionar (lote existente do centro de biomassa) pelo que, se devidamente
enquadrados pelo projeto de integração paisagística, sobre esses exemplares não ocorrerão
quaisquer impactes.
Serão diretamente afetados 10 sobreiros localizados nas áreas dos lotes/arruamentos a construir,
um dos quais com cerca de 10 m altura, outro com 5 m e os restantes com alturas compreendidas
entre os 2 e 4 m. De referir, no entanto, que outros 8 sobreiros se encontram muito próximo do
limite dos lotes pelo que, com a movimentação de terras a efetuar (escavações/aterros) poderão
também vir a ser afetados. Considera-se que o impacte sobre esta espécie em concreto é
negativo, direto, certo, permanente e isolado de magnitude moderada e, face ao número,
dimensão dos exemplares afetados e distribuição da espécie na região, de intensidade baixa.
A movimentação de terras será realizada para proceder à construção dos aterros necessários à
cota de projeto (lotes, arruamentos). No global a movimentação dessas terras e a movimentação
de máquinas na área de intervenção, poderá ainda conduzir ao levantamento de poeiras e
consequente deposição sobre a vegetação da área envolvente (nomeadamente na vegetação que
será afeta em termos de projeto a ‘área verde de proteção e enquadramento’), o que implica a
redução da taxa fotossintética das plantas podendo originar perdas de crescimento, queda
prematura das folhas e menor imunidade a doenças e a pragas. Este impacte é negativo, indireto,
possível, temporário, restrito e de muito baixa intensidade pelo que globalmente, o impacte é
insignificante.
Em síntese, verifica-se nenhuma espécie e/ou habitat de elevado valor conservacionista será
afetado pelo projeto de expansão, sendo as comunidades vegetais afetadas comuns, e de ampla
distribuição na área envolvente.
No Quadro 4.13 apresenta-se a significância dos impactes do projeto sobre a flora e vegetação.
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Quadro 4.13 - Significância dos impactes sobre a flora e vegetação.
Fase

Impacte

Cons trução

4.7.2.2

Efeito

Magnitude

Intensidade

Significância

Des truição da flora/vegetação

-

Modera da

Mui to baixa

Insignificante

Aba te de sobreiros

-

Modera da

Ba i xa

Pouco
Significativo

Deposi ção de poei ras sobre a
vegeta ção

-

Reduzida

Mui to baixa

Insignificante

Fauna

Na fase de construção os principais impactes sobre a fauna encontram-se associados às seguintes
ações:
§ Corte de vegetação;
§ Movimentação de terras;
§ Movimentação de máquinas.
Em geral, estas ações provocam a destruição de habitat, morte de indivíduos que estão alojados nos
seus abrigos e que não conseguirão fugir a tempo (sobretudo herpetofauna e micromamíferos),
atropelamento de pequenos vertebrados e aumento do ruído com a consequente perturbação da
fauna da área envolvente. Como consequência, após o início das obras, a globalidade da fauna que
ocorre atualmente na área de intervenção direta tenderá a afastar-se para as áreas vizinhas cujo
habitat é semelhante. Tendo em conta a reduzida dimensão da área a intervencionar, a genérica
degradação dos biótopos em presença e as espécies que aí ocorrem, estes impactes embora negativos,
diretos e certos são temporários e restritos no que respeita à perturbação da fauna e permanentes e
isolados no que respeita à destruição do habitat dessas espécies.
Embora nesta área ocorram potencialmente 20 espécies com interesse conservacionista (espécies do
Anexo I da Diretiva Aves, espécies dos Anexos II/IV da Diretiva Habitats e espécies com estatuto de
conservação desfavorável) considerando a reduzida área de habitat intervencionado pelo projeto, o
reduzido número de exemplares de cada uma das espécies que frequenta a área de intervenção e que
qualquer uma destas espécies encontra habitat favorável à sua ocorrência (áreas de alimentação,
abrigo e nidificação) em toda a área envolvente cujo habitat é no mínimo idêntico ou melhor que o
presente na área de intervenção, não se prevê a ocorrência de alterações relevantes quer na
abundância quer na distribuição destas espécies a nível local, as quais continuarão a ocorrer em
semelhantes densidades na área envolvente e nas áreas verdes de enquadramento do próprio
loteamento, independentemente de se tratar ou não de espécies reprodutoras na área.
Desta forma, as ações referidas, tanto no que respeita à perturbação como à afetação do habitat
traduzem-se em impactes de baixa intensidade quer para a fauna terrestre ou anfíbia, considerando-se
que o impacte sobre a fauna será de baixa intensidade.
No Quadro 4.14 apresenta-se a significância dos impactes do projeto sobre a fauna.
Quadro 4.14 - Significância dos impactes sobre a fauna.
Fase

Cons trução

Impacte

Efeito

Magnitude

Intensidade

Significância

Des truição de habitat

-
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Ba i xa

Pouco
Significativo

Mortalidade de espécimes e
Incremento da perturba ção
s obre a s espécies

-

Reduzida

Ba i xa

Pouco
Significativo
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4.8

Solos e Uso do Solo

4.8.1 Metodologia
São considerados impactes sobre os solos e respetivos usos todas as modificações relevantes à
situação de referência atual e perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas.
No que respeita ao uso do solo propriamente dito, a avaliação é efetuada com base nas
alterações previstas ao uso atual do solo, sendo negativo sempre que ocorre uma artificialização
da área a ocupar e positivo quando se prevê uma requalificação da área.
Na avaliação da intensidade dos impactes negativos utilizaram-se os critérios de seguida
apresentados, valorizando-se sobretudo a importância que o solo possui em função das classes de
capacidade de uso considerando-se que os solos com maior aptidão agrícola são mais
importantes:
§ Muito baixa – quando apesar de poder ocorrer alterações às características morfológicas do
solo, o seu perfil natural não é alterado e a capacidade de uso não é afetada; sem alteração
do uso, ou podendo ocorrer uma alteração do uso não ocorre qualquer tipo de artificialização
da área;
§ Baixa – quando ocorrem alterações ao perfil de um solo que não possui qualquer aptidão
agrícola (solos das classes D, E e F). Ocorre uma artificialização do local de intervenção, mas
sem ocupar solos com aptidão agrícola;
§ Média – quando ocorre a destruição do perfil de um solo que é apto para uso agrícola ainda
que com eventuais restrições (solos das classes B e C). Ocorre uma artificialização do local de
intervenção em solos das classes B e C.
§ Alta – Quando ocorre a destruição do perfil de um solo de classe A. Ocorre a artificialização
de áreas de solos da classe A.
4.8.2 Classificação de Impactes
Na fase de construção os impactes sobre os solos resultam sobretudo das seguintes ações:
§ Corte de vegetação;
§ Movimentação de terras;
§ Movimentação de máquinas.
Os impactes da fase de construção nos solos e respetivo uso estão bem localizados no espaço e
no tempo, fazendo-se sentir nas perspetivas seguintes:
§ Corte de vegetação – O corte da vegetação implicará a circulação de maquinaria na área de
intervenção que levará à compactação dos solos. Complementarmente, na remoção do
coberto vegetal, o qual protege os solos, em caso de ocorrência de precipitação intensa,
ocorrerá um predomínio do escoamento superficial em detrimento dos processos de
infiltração potenciando a ação erosiva sobre os solos;
§ Movimentação de terras (escavações e aterros) - a realização de escavações conduzirá à
destruição do perfil natural do solo nomeadamente dos seus horizontes enquanto que a
realização de aterros embora sem a destruição direta do perfil, inviabilizará as funções que
essa estrutura do solo desempenha no ecossistema. Ocorrerão alterações definitivas nesses
solos e a sua ocupação irreversível induzindo alterações na sua funcionalidade e uso atual
nomeadamente devido à posterior artificialização;
§ Movimentação de máquinas – a movimentação de máquinas na área de intervenção, além da
compactação que causará aos solos poderá causar poluição dos solos devido à perda de
óleos/combustíveis na sequência de incidentes com máquinas em laboração; Por outro lado,
caso a maquinaria circule em áreas adjacentes ocorrerá aí a compactação do solo afetando a
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sua funcionalidade ecológica nomeadamente no que respeita à permeabilidade, fomentando
o incremento dos processos erosivos.
Ocorrerão assim alterações texturais e estruturais nos solos da área de implantação do projeto
derivadas sobretudo das movimentações de terras e da circulação de máquinas.
Deste conjunto de ações, considerando as escavações e aterros que será necessário realizar na
área de implantação do projeto, a movimentação de terras é de facto a ação mais impactante na
medida em que daí resultará a destruição definitiva do atual perfil do solo. Considerando ainda
que posteriormente grande parte da área será impermeabilizada, os processos erosivos que
entretanto, venham a ocorrer durante o processo construtivo, bem como eventuais derrames de
substâncias poluentes (risco de contaminação do solo devido a eventuais derrames de óleos
provenientes da maquinaria pesada), face às alterações estruturais que os solos sofrerão com a
obra, não são relevantes.
De referir, no entanto, que uma parte significativa dessa ocupação ocorrerá em áreas de aterros
existentes e em áreas já terraplanadas nas quais os impactes anteriormente descritos têm vindo a
ocorrer nos últimos anos, tendo aí já ocorrido a destruição do perfil natural do solo, pelo que se
considera que no contexto da presente avaliação, nesses locais, para além da artificialização, não
ocorrerão outros impactes sobre os solos.
Tendo em consideração a afetação do projeto sobre áreas que ai nda possuem um perfil do solo
pouco alterado e em que o uso atualmente existente ainda é natural (florestas/matos e
agricultura) verifica-se que o projeto afetará de forma irreversível 5,9 ha dessas áreas (Figura 4.2).
No caso da área agrícola a afetação verifica-se sobretudo no canto noroeste da área em que
ocorrerá a ocupação de 0,6 ha de parcelas agrícolas pelos lotes 21 e 30. No entanto, apesar de aí
ainda existirem algumas parcelas potencialmente utilizáveis, atualmente a mimosa ocupa aí uma
parte significativa do solo pelo que a área atualmente agricultada é menor. Nos anos mais
próximos devido ao abandono agrícola prevê-se mesmo a expansão da mimosa. No entanto,
segundo a carta de capacidade de uso do solo, apresentada no capítulo referente à situação de
referência dos solos, estes solos pertencem à classe A.
Também incluídos nesta classe de capacidade de uso estão duas outras pequenas áreas, cada
uma a ocupar por um lote (lotes 8 com 897,7 m2 e lote 41 com 2 395 m2 ). No entanto, essas
parcelas estão ocupadas por coberto florestal não possuindo qualquer uso agrícola.
No que respeita à área florestal, será destruída área de pinheiro-bravo e de eucalipto
essencialmente pelos lotes 54 a 63, 65 a 70 e 78 a 85 (cerca de 5,3 ha), ainda que uma parte
desses povoamentos se encontre também bastante afetada em termos de composição florística
devido à invasão pela mimosa. Nesses locais, após a desmatação, será necessário proceder à
movimentação de terras (escavações e aterros) que conduzirão à destruição do perfil dos solos aí
presentes cuja capacidade de uso é adequada a floresta (classe F).
De salientar, no entanto, que os espaços verdes ocuparão uma parte significativa da área do
projeto (36,85%). No caso das áreas verdes de proteção e enquadramento com 9,3 ha, não
ocorrerão aí intervenções que impliquem mobilização de solos e será mantido o mesmo tipo de
cobertura do solo atualmente existente.
Nas áreas verdes (4,6 ha) será efetuada uma requalificação da área pelo que é expectável a
existência de mobilização do solo, sobretudo nas áreas adjacentes aos lotes e arruamentos, pelo
que aí poderá correr algum tipo de alteração ao perfil do solo e às suas próprias características
nomeadamente por efeitos da compactação resultante da circulação de máquinas.
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Figura 4.2 - Identificação dos locais onde ocorrerão alterações significativas (artificialização) em relação ao
atual uso do solo.

Assim sendo, os impactes sobre os solos da área de intervenção são diferenciados em função
essencialmente do zonamento resultante da implementação do projeto e das características de
capacidade de uso aí existentes:
§ Espaços verdes de enquadramento: não é expectável a ocorrência de impactes sobre os
solos;
§ Espaços verdes: ocorrerão impactes negativos, diretos, certos, temporários, isolados de
magnitude reduzida e intensidade baixa. O impacte será insignificante;
§ Áreas a ocupar por lotes/arruamentos: ocorrerão impactes negativos, diretos, certos,
permanentes, isolados de magnitude moderada. O grau de intensidade será
diferenciado em função do local da intervenção com base na classe de capacidade de
uso em que esse solo se insere:
o

Solos de classe A: intensidade alta. O impacte será aí muito significativo;

o

Solos de classe F – maior parte da área de intervenção: intensidade baixa. O
impacte será aí pouco significativo.

Nesta avaliação há que salientar, no entanto, o elevado grau de incerteza da intensidade do
impacte classificado como de intensidade alta e muito significativo, na medida em que a
caracterização da capacidade de uso do solo com base na carta de capacidade de uso do solo
disponível, se encontra à escala 1:1.000 000, pelo que, descendo à escala mais local a delimitação
não se encontra isenta de erro.
E de facto, tendo por base a carta de RAN do concelho (Figura 3.56 do capítulo 3.9), a qual
qualifica os melhores solos para uso agrícola, a área em causa não se encontra inserida na RAN e
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parte desses solos estão inclusivamente ocupados por pinhal pelo que nesse sentido, no global, se
considera que o impacte sobre os solos em toda a área de intervenção do projeto será pouco
significativo.
No Quadro 4.15 apresenta-se a significância dos impactes do projeto sobre os solos.
Quadro 4.15 - Significância dos impactes sobre os solos.
Fase

Cons trução

4.9

Impacte

Efeito

Magnitude

Intensidade

Significância
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-
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Pouco
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-
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Ba i xa
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Ordenamento do território

4.9.1 Metodologia
A avaliação dos impactes é feita qualitativamente, com base na articulação das características do
projeto da expansão da Zona Industrial da Pereira com as estratégias preconizadas nos
instrumentos de gestão territorial referidos na situação de referência e nos efeitos sobre a
dinâmica urbana e territorial.
Neste contexto, os impactes poderão ser positivos, quando ocorre uma integração e/ou
compatibilidade com as estratégias preconizadas e/ou servidões administrativas/restrições de
utilidade pública presentes na área, ou negativos, quando não se verifica uma integração e/ou
compatibilidade com as estratégias preconizadas e/ou servidões administrativas/restrições de
utilidade pública presentes na área.
4.9.2 Classificação de Impactes
4.9.2.1

Instrumentos de Gestão Territorial

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
A Zona Industrial da Pereira consiste numa área de concentração empresarial que visa criar
condições que permitam melhorar a competitividade das empresas aí instaladas e a instalar. A
expansão desta zona industrial visa colmatar o crescimento desordenado do uso industrial.
Neste sentido, a disponibilização de solo industrial, devidamente infraestruturado, contribuirá
para o reforço da competitividade do concelho além de promover o desenvolvimento policêntrico
do território e reforçar as infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais, objetivos
estes consagrados no PNPOT. Assim, considera-se que a expansão da ZI da Pereira contribui para
a prossecução dos objetivos do PNPOT.
Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro
No que diz respeito ao PROT-Centro, a visão estratégica que o Plano defende para a Região
Centro assenta num diversificado conjunto de componentes, de entre as quais a promoção de
“redes urbanas de proximidade que potenciem dinâmicas de inovação e suportem novos pólos
regionais de competitividade, consolidando as dinâmicas dos clusters emergentes”.
Tendo em conta as características do projeto da expansão da ZI da Pereira e seus objetivos,
considera-se que se encontra alinhado com a visão estratégica do PROT-Centro.
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No que concerne ao quadro normativo estabelecido no PROT-Centro, destaca-se, no âmbito do
sistema produtivo, a programação e gestão da rede regional de infraestruturas de acolhimento e
apoio empresarial, que garantam a salvaguarda ambiental e a gestão de resíduos, dando
preferência à qualificação e ampliação de zonas industriais existentes.
O projeto em avaliação consiste na expansão da ZI da Pereira existente, a qual estabelece no seu
regulamento um conjunto de condições em matéria de proteção ambiental , que as empresas
devem observar quer nas fases de execução de obras de edificação e instalação empresarial e
quer no funcionamento da atividade empresarial, nomeadamente ao nível do tratamento dos
efluentes líquidos, das emissões gasosas, ruído e resíduos.
Neste contexto, o projeto em avaliação irá contribuir de forma relevante para a prossecução dos
objetivos e normas do sistema produtivo do PROT-Centro.
Ao nível do sistema de proteção e valorização ambiental, são contempladas normas para várias
temáticas, nomeadamente, qualidade do ar, abastecimento de água, drenagem das águas
residuais e gestão de resíduos.
As caraterísticas do projeto e o regulamento da zona industrial encontram-se alinhados com as
normas do sistema de proteção e valorização ambiental, na medida em que o abastecimento de
água é efetuado pela rede pública de abastecimento, a drenagem das águas residuais são
encaminhadas para tratamento na ETAR de Miranda do Corvo e quando não haja compatibilidade
com as caraterísticas de efluentes domésticos as empresas a instalar deverão estar dotadas de
sistemas de pré-tratamento e comprovar a compatibilidade do efluente com as do efluente
doméstico.
Relativamente aos resíduos sólidos, o regulamento estabelece que as empresas são responsáveis,
pela gestão, recolha e destino final dos resíduos produzidos na respetiva unidade. Devem dispor,
no interior do lote, de sistemas de recolha e armazenagem separativa de resíduos sólidos, sendo
interdita a deposição de resíduos industriais não equiparados a urbanos juntamente com os
resíduos urbanos, estes últimos a recolher pela Câmara Municipal, de acordo com a
regulamentação e os procedimentos em vigor.
No caso dos resíduos perigosos, podendo os mesmos existir, devem as empresas, de acordo com
o disposto nos normativos legais aplicáveis, proceder à sua identificação, separação,
armazenagem e/ou recolha e encaminhamento devidamente autorizado, de acordo com a
legislação em vigor.
Face ao exposto, considera-se que o projeto se encontra alinhado com as normas sistema de
proteção e valorização ambiental.
Plano Diretor Municipal
Ao abrigo do PDM de Miranda do Corvo e do ponto de vista da classificação do solo para efeitos
de ocupação, uso e transformação do solo, a área da implantação da ZI da Pereira e sua expansão
encontram-se classificadas como Solo Urbano na categoria de ‘Espaço de Atividades Económicas’
e subcategoria ‘Área Empresarial e Industrial’.
De acordo com o artigo 89.º do regulamento do PDM, a ZI da Pereira destina-se à ocupação de
estabelecimentos industriais do tipo 1, 2 e 3, sendo ainda permitida a ocupação com
estabelecimentos de armazenagem, de serviços, de comércio e equipamentos de apoio a estas
atividades. Nela é permitido licenciar, conservar, reconstruir, alterar e ampliar os
estabelecimentos industriais existentes à data da entrada em vigor do PDM, mesmo que daí
resulte a alteração de tipologia.
A área de implantação da ZI e respetiva expansão estão abrangidas por uma Unidade Operativa
de Planeamento e Gestão, que segundo o PDM determina a elaboração de um Plano de

Pág. 154 de 189

Relatório Síntese

Pormenor (PP). Neste âmbito, a Câmara Municipal de Miranda do Corvo elaborou o respetivo PP
o qual se encontra aprovado com a publicação do regulamento do Plano de Pormenor, pelo Aviso
n.º 3054/2015, de 23 de março.
Relativamente às condições de edificabilidade, o regulamento do PDM são admitidas construções
com um número máximo de 2 pisos acima da cota da soleira e um piso abaixo da cota da soleira.
A altura máxima da fachada admitida é de 10 m e um índice de ocupação do solo de 0,4.
Tendo presente os parâmetros urbanísticos (ver secção 2.6.1.) constata-se que a altura máxima
da fachada, prevista no projeto é de 10 m, os quais não ultrapassam os 2 pisos acima da cota da
soleira. Quanto ao índice de ocupação e de acordo com o Quadro 2.2, a área total de lotes é de
180.830,75 m2 nos quais se prevê uma área máxima de implantação de 56.648,85 m 2 o que
resulta num índice de ocupação de 0,31, abaixo do estipulado no regulamento do PDM.
Avaliando lote a lote constata-se que existem 3 lotes, nomeadamente os lotes 29, 44 e 91 em que
índice de ocupação é de 0,46, 0,44 e 0,47 respetivamente, ligeiramente acima do admitido pelo
regulamento do PDM. No entanto, de referir que os lotes mencionados se encontram atualmente
ocupados por unidades industriais em funcionamento.
O dimensionamento dos arruamentos da ZI apresenta um perfil transversal variável, devido
essencialmente à presença de faixas verdes cuja largura varia de arruamento para arruamento. O
projeto contempla a intervenção em 7 arruamentos todos com faixas de rodagem de 9 m de
largura, passeios de 1,6 m e estacionamentos de 2,5 m de largura e faixas verdes de um só lado
do arruamento ou nos lados com larguras de 2 m.
Ao nível dos estacionamentos, o projeto estipula que o número mínimo de lugares deve ser
calculado com base nos parâmetros definidos no Quadro 2.4 e constantes do artigo 65.º do PDM.
O projeto determina que os lugares de estacionamento se devam localizar obrigatoriamente no
interior de cada lote, ficando os estacionamentos exteriores afetos ao estacionamento público.
De acordo com o exposto considera-se que o projeto em avaliação cumpre com o estipulado pelo
PDM relativamente à de ocupação, uso e transformação do solo.
4.9.2.2

Condicionantes

No âmbito das condicionantes a planta encontra-se desdobrada em:
§ Património natural;
§ Património classificado e infraestruturas;
§ Povoamentos florestais percorridos por incêndios;
§ Proteção ao risco incêndio - perigosidade.
Ao nível do património natural, a planta identifica as restrições de utilidade pública
nomeadamente áreas de REN e áreas de RAN e servidão administrativa referente ao domínio
hídrico. No que concerne às restrições de utilidade pública o projeto não colide com nenhuma
restrição. Já ao nível da servidão administrativa, através da leitura da planta de condicionantes,
contata-se que o projeto interfere com o domínio hídrico.
Todavia, importa salientar que no âmbito do processo de elaboração e aprovação do PP da ZI da
Pereira, a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu um parecer no qual considera que a linha de
água não existe e, portanto, não há lugar à existência da servidão.
Quanto ao património classificado e infraestruturas destaca-se a presença de uma linha da rede
elétrica de média tensão e a servidão da EM1214. As consequências da servidão da rede elétrica
determinam que as coberturas, chaminés e todas as partes salientes suscetíveis de ser
normalmente escaladas por pessoas, os condutores nus deverão ficar desviados a uma distância

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Pág. 155 de 189

de pelo menos 4 m. Quanto à servidão da EM 1214, esta abrange uma faixa de proteção de 6 m
em relação ao eixo da via. A faixa de proteção destina-se a garantir a segurança da sua circulação
e permitir a realização de futuros alargamentos, obras de beneficiação, etc.
Face às caraterísticas do projeto a servidão da EM1214 não será afetada e ao nível da rede
elétrica prevê-se que seja necessário a sua reconfiguração.
Quanto às restantes condicionantes nenhuma será afetada, uma vez que estas não ocorrem na
área de implantação do projeto.
Face ao exposto, à exceção da servidão da rede elétrica, o projeto está conforme o disposto na
planta de condicionantes do PDM.

4.10 Património Arqueológico e Construído
4.10.1 Metodologia
Com base no estudo de caracterização realizado é estabelecido o potencial patrimonial da área de
incidência do Projeto, que contribuiu para definir eventuais áreas de maior sensibilidade e
determinar o grau de risco considerando a presença/ausência de vestígios arqueológicos.
Ao nível de análise do significado do impacte, para além da natureza do mesmo, deve analisar-se
igualmente a importância específica dos elementos patrimoniais.
A intensidade do impacte é determinada a partir de uma valoração dos elementos patrimoniais
estipulada de acordo com os seguintes critérios:
§ Potencial científico;
§ Significado histórico-cultural;
§ Interesse público;
§ Raridade / singularidade;
§ Antiguidade;
§ Dimensão / monumentalidade;
§ Padrão estético;
§ Estado de conservação;
§ Inserção paisagística.
A partir destes critérios, foram definidos os seguintes três patamares de valor atribuíveis:
§ Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor
arquitetónico e etnográfico e os sítios arqueológicos únicos.
§ Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar
pertinência científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda e a vestígios
de vias de comunicação enquanto estruturantes do povoamento.
§ Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial, elementos
de valor etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos definidos por achados
isolados ou os sítios escavados nos quais foi verificado um interesse muito limitado.
Para avaliar os potenciais impactes do projeto, para além do valor atribuído ao elemento
arqueológico em causa, que determina a magnitude do impacte é considerada ainda a distância
relativamente às infraestruturas a construir que determina a probabilidade de ocorrência dos
impactes, a qual é tanto maior quanto menor for a distância.
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4.10.2 Classificação de Impactes
Genericamente, as intervenções a executar na área de projetos similares, potencialmente
geradoras de impactes no âmbito arqueológico são: a desmatação, a movimentação de terras, a
abertura de acessos e a implantação de estaleiros.
Com base nos dados disponíveis, considera-se que estas ações não interferem direta ou
indiretamente com elementos de valor patrimonial conhecidos e o potencial arqueológico é nulo,
não resultando desta forma, em impactes negativos.

4.11 Paisagem
4.11.1 Metodologia
A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísti cos foi efetuada tendo em
consideração as alterações que a expansão da Zona Industrial da Pereira irá originar nas
características visuais da paisagem, na sua qualidade visual e no seu valor cénico.
São analisadas neste capítulo as potenciais alterações que estes elementos provocam na
paisagem, tendo em consideração não só a visibilidade da infraestrutura a partir dos pontos de
maior acessibilidade visual – principais vias de comunicação, aglomerados habitacionais e pontos
de vista panorâmicos – mas também as características estruturais e cénicas da paisagem onde se
insere o projeto, razão pela qual se analisaram aspetos como a capacidade de absorção visual, a
qualidade visual e a sensibilidade visual da paisagem.
Para além das características da bacia visual afetada, assume especial importância, na
identificação do impacte visual do projeto, o grau de pormenor e nitidez com que são
apreendidos visualmente os principais elementos que constituem o objeto de impacte. Neste
contexto, o fator fundamental é a distância que medeia entre o observador e a infraestrutura,
pelo que foram tidos em consideração três limiares de visualização considerados relevantes:
§ 0 a 500 m, intervalo no qual os elementos principais de um projeto são visíveis com
bastante nitidez;
§ 500 a 1 500/2 000 m, distâncias entre as quais, embora todos os elementos sejam ainda
visíveis, se começa a perder pormenor;
§ Distâncias superiores a 2 000 m, a partir da qual a infraestrutura, embora visível, começa
a diluir-se na paisagem, acabando por se poder tornar quase impercetível (dependendo
da sua dimensão e da sua envolvente) a partir dos 5 000 m.
A identificação dos principais impactes paisagísticos foi efetuada em função das principais ações
suscetíveis de causar impacte no decurso da implementação da expansão da ZI de Pereira,
nomeadamente:
§
§
§
§

Corte de vegetação;
Movimentação de terras;
Instalação, operação e desativação do estaleiro;
Infraestruturação da área.

Os critérios utilizados para a atribuição do grau de intensidade dos impactes sobre a paisagem são
os seguintes:
§ Muito Baixa - Quando as alterações causadas pelo projeto (movimentação de terras,
taludes e outras estruturas artificiais, alterações do coberto vegetal) na Paisagem da
área de intervenção não são visíveis, ou então não alteram de modo negativo e
apreciável a qualidade da paisagem, não se verificando nunca visualizações das
estruturas construídas, mesmo que parciais, recortadas contra o céu, que introduzam
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qualquer alteração na perceção do grau de naturalidade ou artificialidade da paisagem
observada;
§ Baixa - Quando as alterações têm visibilidade restrita a muito restrita, ou então não
alteram de modo apreciável a qualidade da paisagem, e quando não se verificam nunca
visualizações das estruturas construídas, mesmo que parciais, recortadas contra o céu,
que introduzam qualquer alteração na perceção do grau de naturalidade ou
artificialidade da paisagem observada;
§ Média - Quando há alterações de carácter visual de âmbito local, podendo estas ser
relativas a novas edificações ou estruturas artificiais, alterações de coberto vegetal,
criação de novos espelhos de água, etc., ou quando, mesmo não se registando
alterações visuais apreciáveis, se verificam visualizações das estruturas construídas,
mesmo que parciais, recortadas contra o céu, que introduzam alteração na perceção do
grau de naturalidade ou artificialidade da paisagem observada;
§ Alta - Quando há alterações que apresentam forte visibilidade, criando uma área de
observação alargada com visibilidade a partir das principais vias e áreas urbanas da
envolvente, ou quando, mesmo apresentando uma área de observação de âmbito local,
se verificam visualizações significativas das estruturas construídas recortadas contra o
céu, que alterem significativamente a perceção do grau de naturalidade ou
artificialidade da paisagem observada.
4.11.2 Classificação de Impactes
Os impactes paisagísticos relevantes para análise nesta fase do projeto são de cariz visual ,
associados às ações identificadas na metodologia.
De acordo com o estudo de visibilidade da paisagem realizado a partir dos pontos de maior
acessibilidade visual, nomeadamente as principais vias rodoviárias, os aglomerados habitacionais
e os pontos de vista panorâmicos, o potencial máximo de visualização encontra-se representado
na Figura 4.3. De referir que a ‘visibilidade potencial’ é calculada tendo em conta que não existe
qualquer tipo de coberto vegetal entre o observador e a unidade industrial.
Da análise da Figura 4.3 e tendo em conta a distância a que a zona industrial em análise se
encontra das zonas de maior facilidade e probabilidade de observação constata-se que, no que se
refere à visibilidade potencial:
§ A área sem nenhum tipo de visibilidade sobre a ZI da Pereira corresponde a cerca de
25% do total da área de estudo;
§ As áreas de visibilidade parcial (baixa a alta) representam, no total, cerca de 74% do
total da área de estudo, com maior expressão a sul da zona de expansão da ZI;
§ A área com visibilidade baixa a média sobre a ZI da Pereira corresponde a cerca de 61%
do total da área;
§ A área com visibilidade alta a máxima sobre a ZI da Pereira corresponde a cerca de 12%
do total da área, localizada, essencialmente em zonas florestais;
§ A área com visibilidade máxima sobre a ZI da Pereira corresponde a menos de 1% do
total da área;
§ As zonas da bacia visual inseridas nas áreas de visibilidade média e parcialmente alta da
ZI da Pereira abrangem parte da rede viária local e a maioria dos aglomerados urbanos,
áreas estas que correspondem a áreas de baixa sensibilidade visual da paisagem;
§ Nas faixas da rede viária localizadas nas zonas de maior visibilidade e nitidez, a grande
maioria regista algum tipo de visibilidade potencial sobre a ZI da Pereira.
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Figura 4.3 – Potencial máximo de visibilidade e bacia visual potencial da ZI da Pereira

Contudo, tendo em conta que a área de estudo é ocupada por diversas estruturas construídas e
também por zonas florestais com forte expressão, verifica-se que, com base na capacidade de
absorção visual, da qualidade visual e da sensibilidade visual da paisagem, o grau de visibilidade
real da área de expansão da ZI da Pereira é reduzido, com uma bacia visual reduzida e localizada.
Esta análise resulta essencialmente da existência de pontos com pouca visibilidade sobre a área
de expansão da zona industrial e também devido à presença de um coberto florestal com
expressão que oculta de forma efetiva, essencialmente, a área reservada à expansão da zona
industrial.
Neste contexto, conclui-se que:
§ Segundo o grau de visibilidade potencial, verifica-se uma forte expressão das áreas de
visibilidade parcial (baixa a alta, com cerca de 74% do total da área de estudo), com
maior manifestação a sul da zona de expansão da ZI. No entanto, com base no
levantamento de campo efetuado e de acordo com o uso do solo, verifica-se que a área
de estudo encontra-se ocupada por diversas estruturas construídas e por um coberto
vegetal arbóreo significativo, conferindo-lhe, assim, um grau de visibilidade real
reduzido;
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§ Do cruzamento desta análise com a avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP)
realizada, que aponta para um resultado baixo, as alterações visuais na paisagem
previstas com a expansão da ZI da Pereira têm uma visibilidade restrita, não alterando
de modo apreciável a qualidade visual e valor cénico da paisagem.
Com base no referido, considera-se o impacte visual resultante da expansão da ZI da Pereira é
negativo, certo, temporário, restrito e de magnitude reduzida e com uma intensidade baixa,
pelo que o impacte é Insignificante.
No Quadro 4.16 apresenta-se a significância dos impactes do projeto sobre a paisagem.
Quadro 4.16 - Significância dos impactes sobre a paisagem.
Fase
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Impa cte visual da
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4.12 Sócio-economia
4.12.1 Metodologia
A avaliação dos impactes do projeto na componente socioeconómica tem por base o
conhecimento da situação existente e da tendência de evolução com a implantação do projeto,
essencialmente nas vertentes do emprego e tecido empresarial, mas também na afetação da
população próxima à envolvente da ZI da Pereira, devido à circulação de veículos associados à
construção do loteamento.
A avaliação procura identificar os impactes relevantes das mudanças prováveis resultantes da
construção e da disponibilização de solo industrial infraestruturado.
Para a fase de construção a análise dos impactes centra-se nos seguintes aspetos:
§ Influência das atividades construtivas no emprego e na economia local;
§ Incómodo para as populações resultante das atividades construtivas;
§ Perturbação das acessibilidades e circulações locais.
Na afetação da população, os impactes decorrem de situações de incomodidade provocada pela
circulação de camiões aquando do transporte dos materiais de construção e movimentação de
terras. Os impactes decorrentes da circulação estão relacionados com os indicadores
socioeconómicos mas também com outras componentes ambientais, nomeadamente, ambiente
sonoro e qualidade do ar, cujos impactes estão devidamente analisados nos capítulos próprios
(capítulos 4.5 e 4.6).
Assim sendo, a determinação da natureza dos impactes da expansão do ZI da Pereira tem dois
sentidos: negativo e positivo. Os impactes positivos resultam da importância que o número de
empregos gerados pela construção do loteamento tem na relação entre emprego e desemprego e
na importância do projeto para a dinamização de atividades económicas. Os impactes negativos
resultam dos efeitos sobre as condições de qualidade vida dos residentes locais.
Os impactes de natureza positiva são classificados segundo a seguinte escala de Intensidade:

§ Muito Baixa – o projeto não tem interferência na taxa de desemprego. A atividade
desenvolvida tem efeitos residuais na atividade económica;
§ Baixa – o projeto contribui para diminuir a taxa de desemprego do concelho até 0,1%
inclusive. A atividade desenvolvida tem efeitos pouco importantes na atividade económica;
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§ Média – o projeto contribui para diminuir a taxa de desemprego entre 0,1% e 1%. A atividade
desenvolvida tem efeitos importantes na atividade económica;
§ Alta - o projeto contribui para diminuir a taxa de desemprego em mais de 1%. A atividade
desenvolvida tem efeitos muito importantes na atividade económica.
Os impactes de natureza negativa são classificados de acordo com as seguintes classes de
intensidade:

§ Muito Baixa - quando o volume de tráfego não provoca sobrecarga da rede de infraestruturas
rodoviárias existentes nem constitui problemas na segurança e perturbação do tráfego.
§ Baixa - quando o volume de tráfego provoca uma ligeira sobrecarga da rede de
infraestruturas rodoviárias existentes, mas não constitui problemas na segurança e
perturbação do tráfego;
§ Média - quando o volume de tráfego provoca uma sobrecarga da rede de infraestruturas
rodoviárias existentes e constitui problemas na segurança e perturbação do tráfego;
§ Alta - o volume de tráfego provoca uma sobrecarga da rede de infraestruturas rodoviárias e
constitui problemas na segurança e com graves perturbações do tráfego.
4.12.2 Classificação de Impactes
Emprego e atividades económicas
Na fase de construção os impactes na componente sócio-economia resultam das operações e
atividades construtivas nomeadamente na movimentação de máquinas, mais concretamente na
movimentação de veículos para transporte dos materiais de construção e movimentação de
terras que poderão ter repercussões nas áreas habitacionais próximas. De referir os empregos
gerados por estas operações cuja avaliação se efetua de seguida.
As atividades de construção estão confinadas ao interior do perímetro da ZI , as quais gerarão
certamente impactes positivos. A intensidade do impacte depende da entidade responsável pela
obra, nomeadamente dos empreiteiros e das suas políticas de recrutamento de pessoal.
Face à dimensão e características das obras a efetuar, é de prever o aumento do emprego a nível
local.
Apesar de nesta fase se desconhecer o número de trabalhadores envolvidos na obra, bem como
não se poder afirmar que a totalidade destes empregos sejam novos empregos, pois parte destes
serão empregos dos quadros das empresas contratadas para a construção, considera-se que o
impacte embora positivo, direto, certo, temporário e podendo ser abrangente na medida em que
a mão-de-obra poderá provir de uma área mais alargada do concelho ou de concelhos vizinhos
será de magnitude moderada e baixa intensidade, resultando num impacte pouco significativo.
Ao nível do tecido empresarial, e tendo em conta a caracterização da situação atual, verificou-se
que o ramo da construção civil é bastante importante, em termos de emprego da população ativa
e de número de empresas (o segundo ramo mais importante). Sendo assim, a execução do
loteamento contribuirá para a faturação global deste ramo de atividade, bem como na ocupação
de mão-de-obra, embora que temporária, limitada à fase de construção.
Por outro lado, o investimento na expansão da ZI e a presença de trabalhadores terão um impacte
positivo nas atividades económicas a nível local, nomeadamente ao nível do comércio e
restauração e a nível regional por força das subcontratações e fornecimento de materiais de
construção. Desta forma o impacte da fase de construção nas atividades económicas será
positivo, direto, certo, temporário, de extensão abrangente, magnitude moderada e de baixa
intensidade resultando num impacte pouco significativo.
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Por fim, a existência de um loteamento devidamente infraestruturado é no global positivo pela
relação direta com as atividades económicas e geração de emprego, uma vez que em termos de
desenvolvimento socioeconómico da região, é indispensável a presença de infraestruturas
adequadas para atrair novos investimentos, constituindo um fator de dinamização concelhio.
Áreas urbanas e habitacionais
As atividades construtivas poderão levar ao surgimento de impactes negativos devido
essencialmente à circulação de veículos pesados, com consequências na segurança e perturbação
da circulação nas áreas habitacionais próximas.
Na envolvente da ZI da Pereira, observa-se a presença de algumas habitações muito próximas do
limite norte da ZI junto de unidades empresariais existentes. Face aos locais onde os trabalhos
irão decorrer as habitações mais próximas situam-se entre 100 e 300 m, na ilharga da ER 17-1 e
EM 1214.
Embora não se conheça o número de camiões necessários para transportar os materiais de
construção e transporte de terras, bem como o trajeto dos veículos pesados que estarão afetos à
movimentação de terras, é expectável que o volume de tráfego gerado provoque alguns
incómodos nas habitações mais próximas, devidos ao ambiente sonoro e qualidade do ar. A este
nível, de destacar, que atualmente as habitações mais próximas já se encontram afetadas pela
circulação do tráfego na ER 17-1 e EM 1214.
Por outro lado, tendo em conta a localização da ZI face à rede de estradas, nomeadamente a
proximidade à variante da EN 342 (cerca de 300 m), que permite retirar tráfego do centro de
Miranda do Corvo, considera-se que o impacte da circulação de camiões associados à fase de
construção será pouco sentido nas vias circundantes e nos recetores sensíveis, pelo que o
impacte, embora negativo, direto, certo, será temporário, restrito, magnitude reduzida que se
prevê de baixa intensidade. No global o impacte ao nível do tráfego é Insignificante.
No Quadro 4.17 apresenta-se a significância dos impactes do projeto sobre a sócio-economia.
Quadro 4.17 - Significância dos impactes sobre a socio-economia.
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4.13 Impactes cumulativos
4.13.1 Metodologia
Entende-se por efeitos cumulativos as alterações causadas pelo projeto em combinação com
outras ações humanas passadas, presentes ou futuras. Trata-se de impactes de natureza aditiva,
iterativa, sinergética ou irregular (imprevisível), gerados por ações que individualmente possam
ser insignificantes, mas coletivamente significativas que se acumulam no espaço e no tempo.
A metodologia aplicada na avaliação dos efeitos cumulativos baseia-se em 6 passos (Canter &
Ross, 2008):
§ Seleção das componentes ambientais significativas que se encontram já degradadas ou
potencialmente em stress, nas quais também se incluem as questões socioeconómicas;
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§ Identificação das ações passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no futuro que
possam contribuir para efeitos cumulativos numa dessas componentes;
§ Relacionar os efeitos do projeto com as provocadas por outras ações para cada
componente ambiental significativa;
§ Avaliação da significância dos efeitos cumulativos;
§ Caso se justifique, identificar medidas de minimização.
4.13.2 Avaliação dos efeitos cumulativos
Seleção das componentes ambientais significativas
De acordo com a metodologia aplicada, as componentes ambientais significativas são
selecionadas tendo em conta os aspetos ambientais já degradados ou que se prevejam em stress,
a existência de espécies ou habitats protegidos e as atividades humanas presentes ou previstas
que afetem essa mesma componente.
Assim, de acordo com as características ambientais e socioeconómicas da área de estudo,
descritas e avaliadas nos capítulos anteriores, identificam-se as seguintes componentes sobre as
quais o projeto em avaliação, em conjunto com outros, possa ter algum efeito incremental
significativo e que assim importa analisar:
§ Escoamento superficial das águas pluviais;
§ Atividade económica.
Identificação de ações
A identificação dos projetos/ações com efeitos cumulativos nas componentes ambientais
significativas selecionadas tem em conta ações passadas, presentes e as que são razoavelmente
previsíveis no futuro (Quadro 4.18).
Neste contexto, a ação mais relevante que se identifica é a que se relaciona com a ocupação de
todos os lotes da ZI da Pereira.
Quadro 4.18 - Ações com efeitos cumulativos.
Projetos/Ações

Descrição

Ocupação
i ndustrial da
expansão da ZI

A expansão da Zona Industrial da Pereira irá permitir ampliar a atual
ZI em 37,7 ha de área industrial, dos quais 20 ha são destinados à
i nstalação de unidades empresariais.

Zona Industrial
existente

A Zona Industrial da Pereira existe desde 1995, com uma área de
cerca 17 ha encontra-se praticamente toda ocupada, com unidades
i ndustriais pertencentes a vários ramos

Passada

Presente

Futura
ü

ü

ü

ü

Caracterização das componentes ambientais significativas e relação com as ações
Atualmente, o escoamento superficial das águas pluviais da zona industrial existente, processa-se
de modo divergente. A parte norte da ZI possui um sistema de drenagem subterrâneo que liga ao
sistema urbano que encaminha as águas pluviais para a ribeira de Alheda, na parte oeste a
drenagem verifica-se sempre a céu aberto na direção do rio Corvo e na parte sul a drenagem é
igualmente a céu aberto para uma linha de água que limita a sul o perímetro da ZI.
A norte, o escoamento das águas pluviais encontra-se ligado ao sistema urbano de drenagem,
sendo este subterrâneo.
A oeste, a drenagem é realizada a céu aberto em direção ao rio Corvo, por intermédio de valetas
e passagens hidráulicas de dimensões variadas, as quais aparentam terem sido criadas em épocas
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distintas, uma vez que ora alargam ora estreitam. Em virtude desta variabilidade f oi identificada,
próximo do rio Corvo, uma situação crítica ao nível do escoamento motivada pela dimensão da
passagem hidráulica de dímetro (600 mm) inferior aos diâmetros das passagens hidráulicas a
montante. Com base nos cálculos efetuados, constatou-se que essa passagem hidráulica é
insuficiente para cheias com períodos de retorno superiores a 10 anos.
A sul, o escoamento realiza-se por intermédio de uma linha de água natural em que a passagem
hidráulica, com diâmetro de 1200 mm se revela insuficiente para cheias com período de retorno
acima dos 20 anos.
Relativamente à atividade económica, a taxa de desemprego no concelho de Miranda do Corvo,
entre 2001 e 2011, praticamente duplicou passando de 5,2 para 10,0%, tendo a freguesia de
Miranda do Corvo registado a mesma evolução. Esta situação, no futuro poderá agravar-se uma
vez que a relação entre a população que está a entrar em atividade e a que se está a reformar
baixou significativamente.
Ao nível do emprego o concelho revela uma forte terciarização, em virtude de cerca de dois
terços da população ativa se encontrar empregada no setor terciário. O setor secundário é pouco
expressivo ao nível da empregabilidade, dado que o número de empresas da indústria
transformadora sediadas no município não ultrapassa os 7% do total de empresas sediadas.

Avaliação dos efeitos cumulativos
No Quadro 4.19 são sintetizados os principais efeitos cumulativos.
Quadro 4.19 - Tipo de efeitos sobre as componentes valorizadas na área de estudo.
Recurso

Ações passadas

Escoamento
superficial de
Águas Pluviais

Aprovação do loteamento em 1995
e posterior construção de
infraestruturas e unidades
empresariais numa área de 17 ha,
com consequente
impermeabilização.

Atividade
económica

Aprovação do loteamento em 1995
e posterior construção de
infraestruturas numa área de 17 ha,
que permitiu atrair investimentos e
consequentemente aumento da
oferta de emprego.

Ações presentes

Ações futuras

Efeito Cumulativo

Ocupação da zona
industrial por 25
unidades empresariais
e outras duas
encerradas com
consequente
impermeabilização do
solo

Ocupação de 37,7 ha
de área industrial com
cerca de 20 ha
destinados à
instalação de unidades
empresariais e
respetiva
impermeabilização

Significativo

Atualmente,
funcionamento de 25
unidades
empresariais.

Ocupação de 37,7 ha
de área industrial com
cerca de 20 ha
destinados à
instalação de unidades
empresariais
disponibilizando 60
novos lotes industriais

Significativo

Considerando o efeito das ações em análise sobre os recursos em causa, tendo em conta a
potencial construção de novas unidades industriais na expansão da ZI da Pereira, destacam-se os
seguintes aspetos negativos a ter em atenção na ótica dos efeitos cumulativos, sobretudo
importantes no contexto da futura ocupação da área industrial:
§ Com as acções futuras, haverá um aumento significativo da área impermeabilizada com
consequências no aumento de caudal das linhas de água nos períodos de maior
pluviosidade o que poderá provocar situações de stress nas passagens hidráulicas
existentes. Tendo em conta as projeções climáticas, em que se antecipa o aumento da
ocorrência de fenómenos extremos em particular de precipitação intensa, as situações
de stress nas passagens hidráulicas poderão agravar-se;
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§ no futuro, com a colmatação da área destinada a espaços residenciais. Prevista no PDM,
assistir-se á a uma maior aproximação das áreas industriais às habitações,
nomedamente no quadrante norte, este e oeste da zona industrial da Pereira, podendo
daí resultar maior desconforto devido ao ruído, eventuais emissões de poluentes e
circulação de veículos.
De salientar, no entanto, pela positiva, o incremento do emprego favorecido pelas indústrias que
se vierem a instalar na área industrial.
Relacionando os efeitos do projeto com os provocados por outras ações, nomeadamente pela
efetiva ocupação industrial da expansão da ZI da Pereira, considera-se que:
§ Ao nível do escoamento superficial das águas pluviais o projeto da expansão da ZI da
Pereira, apresenta um efeito cumulativo com as restantes ações fruto de uma maior
artificialização dos solos que pode ser significativo tendo em conta as limitações atuais
da rede de drenagem existente, o que conduzirá a situações de cheia em períodos de
retorno inferiores a 10 anos para o caso da bacia 1 e 20 anos para o caso da bacia 2;
§ Ao nível do emprego e tecido empresarial, o contributo do projeto expansão da ZI da
Pereira no contexto das restantes ações e em situação de clima economico favorável
pode ser significativo, atraindo mais investimento e consequentemente fomento de
emprego.
Identificação de medidas de minimização
No contexto da avaliação dos efeitos cumulativos, torna-se imperativo o estudo e concretização
de novas soluções de drenagem das águas pluviais, que assegurem a minimização d o efeito
conjugado com outros desenvolvimentos previsíveis nas bacias hidrográficas, à medida que estes
sejam efetivados.

4.14 Síntese dos impactes do projeto
Da análise realizada verifica-se que, a maioria dos impactes registados, embora negativos, são
insignificantes ou pouco significativos.
De salientar, no entanto a existência de dois impactes significativos, um relacionado com a
alteração na geomorfologia e na estabilidade geomecânica das formações e outro devido à
afetação das condições naturais de infiltração e recarga dos aquíferos. Estes impactes foram
considerados como possíveis impactes significativos devido à informação de projeto, nesta fase
estar pouco desenvolvida.
No Quadro 4.20 apresentam-se os impactes que ocorrem durante a fase de construção.
Quadro 4.20 - Síntese dos impactes decorrentes da expansão da ZI da Pereira.
Impacte

Significância

Duração

Si gnificativo

Perma nente

As condi ções na turais de i nfil tra ção e drenagem são al teradas com a
compa ctação dos s olos

Pouco s ignificativo

Perma nente

Afetaçã o de á reas de interesse geomorfológi co, geológi co e de recursos
mi nerais

Pouco s ignificativo

Perma nente

Afeta ção das condições naturais de i nfiltração e recarga dos a quíferos

Si gnificativo

Perma nente

Ri s cos de contaminação das á guas s ubterrâneas.

Ins ignificante

Temporário

Al teração na geomorfologia e na estabilidade geomecânica das formações
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Impacte

Significância

Duração

Afeta ção das ca ptações de abastecimento público e dos recursos hidrominerais

Ins ignificante

Temporário

Al teração da qualidade da água (limpeza do terreno, estaleiro, aterros, ci rculação de
má quinas)

Ins ignificante

Temporário

Al teração do padrão de drenagem superficial, acréscimos de escoamento e
di minuição da infiltração.

Pouco s ignificativo

Perma nente

Al tera ção dos níveis de qualidade do ar

Ins ignificante

Temporário

Al teração dos níveis sonoros

Ins ignificante

Temporário

Destruição da flora/vegetação

Ins ignificante

Perma nente

Pouco s ignificativo

Perma nente

Ins ignificante

Temporário

Destruição de habitat

Pouco s ignificativo

Perma nente

Mortalidade de espécimes e Incremento da perturbação sobre as espécies

Pouco s ignificativo

Temporário

Destruição das características morfológicas dos solos

Pouco s ignificativo

Perma nente

Arti ficialização dos solos

Pouco s ignificativo

Perma nente

Impacte visual da obra

Ins ignificante

Perma nente

Fomento de emprego

Pouco s ignificativo

Temporário

Di namização da atividade económica

Pouco s ignificativo

Temporário

Ins ignificante

Temporário

Aba te de sobreiros
Deposição de poeiras sobre a vegetação

Perturbações no tráfego (obra/circulação veículos pesados)
Legenda de cores:
Impactes positivos insignificantes

Impactes negativos insignificantes

Impactes positivos pouco significativos

Impactes negativos pouco significativos

Impactes positivos significativos

Impactes negativos significativos

Impactes positivos muito significativos

Impactes negativos muito significativos
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5. Medidas de Mitigação e Recomendações
Segundo os Princípios da Melhor Prática em Avaliação de Impacte Ambiental (IAIA/IEA, 1999 5) “o
processo de AIA deve providenciar a mitigação e a gestão de impactes - para estabelecer as medidas
necessárias para evitar, minimizar ou compensar os impactos adversos previstos e, quando adequado,
para incorporar estas medidas num plano ou num sistema de gestão ambiental”.
"Mitigação" inclui:
§ Evitar o impacte através da não realização de determinada ação ou partes de uma ação;
§ Minimizar os impactes através da limitação do grau ou magnitude da ação ou da sua
concretização;
§ Retificar o impacte através da reparação, reabilitação ou restauro do ambiente afetado;
§ Reduzir ou eliminar o impacte ao longo do tempo através de operações de preservação
ou manutenção durante o tempo de vida da ação;
§ Compensar o impacte através da relocalização ou da criação de recursos ou ambientes
de substituição.
De acordo com esta definição, as medidas de mitigação incluem medidas preventivas (que pretendem
evitar um impacte), medidas minimizadoras (que pretendem reduzir um impacte) e medidas
compensatórias (que pretendem compensar um impacte não evitável).
Face à avaliação de impactes realizada no capítulo anterior apresenta-se de seguida um conjunto de
medidas de mitigação que incluem medidas preventivas e medidas minimizadoras do impacte. Para o
efeito tem-se em conta a significância do impacte.
Tratando-se de um loteamento, cujo projeto em análise consiste na preparação do terreno e
construção das respetivas infraestruturas, e tendo em conta que o projeto se encontra em fase de
estudo-prévio, as medidas de mitigação e recomendações são organizadas tendo em atividade
causadora de impacte e pelas várias fases do processo de construção, facilitando assim a sua
operacionalização:
§ Fase de preparação prévia à execução das obras
§ Fase de construção
§ Fase de pós-construção
Todas as medidas são numeradas por ordem sequencial de apresentação.

5.1

Lista de medidas propostas

5.1.1 Na Fase de preparação prévia à execução das obras
Antes do início das obras é necessário ter em conta a preparação de um conjunto de ações que
deverão ser desenvolvidas antes da obra se iniciar, a saber:
§ M1 - Elaborar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) a apresentar em
fase de RECAPE prevendo o planeamento de todas as atividades construtivas e explicitar
as medidas de minimização a implementar no decurso da obra e apresentadas na
presente secção do EIA. Do PAAO deverão fazer parte um Plano de Gestão de Resíduos em
Obra e um Plano de Gestão do Estaleiro. As cláusulas técnicas ambientais constantes do
5

IAIA – International Association for Impact Assessment / IEA - Institute of Environmental Assessment 1999 Environmental Impact Assessment
Best Practice Principles. Fargo, USA: International Association for Impact Assessment (disponível em www.iaia.org). Tradução portuguesa
disponível em www.redeimpactos.org.
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PAAO comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de
minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto. As medidas aqui
apresentadas para a fase de construção e para a fase posterior à construção da obra devem
ser incluídas no PAAO.
§ M2 - Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), tendo em conta a
legislação em vigor sobre esta matéria, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem
produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos
destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
§ M3 - Incluir no PGR medidas com vista a retirar e tratar os resíduos de construção que se
encontram depositados no perímetro da Zona Industrial.
§ M4 - Divulgar o programa de execução das obras às populações residentes na área
envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da
obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações das
acessibilidades.
§ M5 - Implementar e manter um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento
de dúvidas, informação sobre o projeto, atendimento de eventuais sugestões e reclamações,
de forma a aferir o grau de eficácia das medidas mitigadoras e equacionar a necessidade de
implementação de novas medidas. Esta ação deverá ser implementada no momento em que
se divulga o programa de execução das obras à população e deverá funcionar no decurso da
construção do loteamento.
§ M6 - Todos os acessos à obra devem ser claramente identificados e balizados, devendo
proceder-se à sinalização logo no início da obra.
§ M7 - Proceder à atualização do inventário dos sobreiros presentes na área de intervenção
direta do empreendimento, efetuando a sua marcação, e solicitar o correspondente pedido
de autorização para o abate dos sobreiros de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei
n.º 169/01, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04, de 30 de junho).
§ M8 – Elaborar um Plano de Integração paisagístico que deverá prever, para as áreas verdes:
o O controlo da vegetação exótica invasora com destaque para a mimosa utilizando
as técnicas mais adequadas de erradicação, em função da densidade da formação
e
dimensão
dos
exemplares
conforme
descrito
em
http://invasoras.pt/gallery/acacia-dealbata/;
o A manutenção/promoção dos núcleos arbustivos autóctones existentes nessas
áreas com espécies de ericáceas (Caluna vulgaris, Erica cinerea, Erica umbelata,
Erica ciliaris), leguminosas (Genista triacanthos, Pterospartum tridentatum, Ulex
minor, Ulex europaeus), cistáceas (Cistus psilosepalos) e Quercus lusitanica,
promovendo nesses locais o controlo da mimosa, do eucalipto e do pinheirobravo em regeneração;
o A recuperação do trecho de linha de água remanescente (que não será ocupado
por lotes em arruamentos) procedendo à plantação de vegetação ripícola
característica (Salix atrocinerea, Laurus nobilis, Salix alba, Sambucus nigra, Alnus
glutinosa);
o Plantação de espécies autóctones com destaque para o sobreiro (Quercus suber)
carvalho-roble (Quercus robur), carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e
medronheiro (Arbutus unedo). O número de sobreiros a plantar nas áreas verdes
deverá ser, no mínimo, 1,25 vezes o número de exemplares abatidos.
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5.1.2 Fase de construção
As medidas propostas organizam-se de acordo com a ação/atividade suscetível de causar impacte,
nomeadamente:
§ Desmatação, limpeza e decapagem dos solos;
§ Movimentações de terras (escavações, aterros e terraplenagens);
§ Instalação/funcionamento/desativação do estaleiro;
§ Circulação de veículos pesados/funcionamento de máquinas.
Identificam-se ainda um conjunto de medidas denominadas de ‘Medidas de carácter geral’, ao qual não
está associada apenas uma ação/atividade em concreto, generalizando-se à globalidade da obra.
Medidas de carácter geral
§ M9 - Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, áreas de empréstimo).
O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais que uma frente
de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as
frentes por uma equipa devidamente credenciada para o efeito pela DGPC.
§ M10 - Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Antes da adoção de qualquer medida de
mitigação deverá procurar compatibilizar-se o projeto com os vestígios patrimoniais que
possam ser detetados, de modo a garantir a sua preservação. Se, na fase de construção, ou
na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas
nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao DGPC as ocorrências.
§ M11 - Executar as operações de construção, sobretudo as mais ruidosas, e transporte de
materiais entre as 08h00 e as 20h00 (conforme estabelecido no artigo 14º do Regulamento
Geral do Ruído), evitando-se desta forma a perturbação das populações vizinhas.
§ M12 - Caso, no decurso das obras, ocorram danos em edificações e infraestruturas, devido às
atividades associadas à obra, estes deverão ser imediatamente reparados.
§ M13 - O eventual corte de acessos, desvios de tráfego e outras alterações à circulação de
tráfego, após autorizados pelas entidades competentes, deverão ser comunicados
atempadamente às populações e ser objeto de alternativas adequadas.
§ M14 - Colocação precoce de grelhas na entrada de passagens hidráulicas e sumidouros de
modo a evitar a sua colmatação com detritos de diversa natureza.
Desmatação, limpeza e decapagem dos solos
Antes do início das movimentações de terras (escavações e aterros) é necessário proceder à devida
limpeza e decapagem da terra vegetal:
§ M15 - Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva
na zona do lote 30 onde ainda existem parcelas agrícolas.
§ M16 - A desmatação e limpeza do terreno devem ser efetuadas exclusivamente na área de
intervenção do projeto (área de implantação, área de empréstimo e estaleiros), não devendo
ocorrer desmatação fora desta área.
§ M17 - O corte das mimosas deve ser realizado antes do período de frutificação. As ramadas
devem ser trituradas e a estilha daí resultante utilizada no local como meio de fertilização dos
solos das áreas a enquadrar nos espaços verdes.
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§ M18 - Não efetuar decapagem de terra viva para reutilização em locais/parcelas invadidas
por acácia mimosa.
§ M19 - Proceder ao armazenamento da terra viva em pargas, para posterior reutilização nas
áreas verdes propostas pelo projeto. As pargas deverão ser cobertas com uma lona de forma
a evitar os processos erosivos (chuva, vento) durante o período de armazenamento
temporário.
§ M20 - Evitar a localização de pargas e outros depósitos temporários de terras em terrenos
declivosos (mais de 0,05 m/m) e a menos de 10 m de leitos de linhas de água, ou de
percursos principais da rede de drenagem superficial a céu aberto;
§ M21 - Impedir a deposição de terras e circulação de maquinaria pesada nas áreas destinadas
a área verde de proteção e enquadramento.
Movimentação de terras (escavações, aterros e terraplenagens)
§ M22 - As ações de desmatação e de movimentação de terras devem ser limitadas às zonas
estritamente indispensáveis para a execução da obra.
§ M23 - A movimentação de terras deverá ser feita se possível fora da época das chuvas para
minimizar os processos erosivos.
Circulação de veículos pesados/funcionamento de máquinas
O número de veículos pesados associado à construção do loteamento não se encontra atualmente prédefinido. No entanto, prevê-se que a circulação mais intensa (maior número de veículos em
simultâneo) ocorra no período em que se procede à movimentação de terras. Sendo o acesso direto ao
local da obra a via que atualmente dá acesso à zona industrial, propõem-se as seguintes medidas:
§ M24 - A velocidade de circulação dos veículos, especialmente nas áreas não pavimentadas
deverá ser baixa (<= 30 km/h);
§ M25 - Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na
via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na
atividade das populações.
§ M26 - Assegurar que os caminhos ou acessos não fiquem obstruídos ou em más condições de
circulação, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
§ M27 - Efetuar a aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos
e ventosos nas áreas não pavimentadas utilizadas pelos diversos veículos, onde poderá
ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras que afetam quer as culturas quer
as populações.
§ M28 - O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado, deverá ser
efetuado em camiões fechados, ou no caso de serem transportados em camiões de caixa
aberta, deverão estar cobertos por uma lona.
§ M29 - Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização
das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas.
§ M30 - A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública
deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de
terras ou lamas pelos rodados dos veículos. Caso ocorra arrastamento de terras ou lamas
para a via pública deve proceder-se de imediato à sua limpeza.
Instalação/funcionamento/desativação do estaleiro
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A instalação do estaleiro será efetuada logo no início das obras sendo desativado no final. Como
medidas que permitam mitigar eventuais impactes decorrentes do funcionamento do estaleiro
propõem-se:
§ M31 - O estaleiro deve ser instalado em áreas que apresentem menor risco de instabilidade
morfológica e geotécnica e deve ser vedado.
§ M32 - O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis em número adequado ao
número de pessoas presentes na obra procedendo-se à recolha das águas residuais
domésticas em tanques ou fossas estanques e posterior encaminhamento para tratamento.
§ M33 - Todos os locais de depósito de combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias
deverão ser impermeabilizados e dispor de drenagem para tanques de retenção
adequadamente dimensionados para poderem reter o volume máximo de contaminante
suscetível de ser derramado acidentalmente.
§ M34 - Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados no estaleiro deverão ser
impermeabilizadas, e deverão possuir um sistema de drenagem para caixas de separação de
óleos ou em alternativa condução das escorrências para um sistema de tratamento das águas
residuais do estaleiro.
§ M35 - O estaleiro deve contemplar um espaço devidamente coberto e impermeabilizado
para instalação de um Ecoponto para recolha e armazenagem seletiva dos diversos tipos de
resíduos produzidos na obra.
§ M36 - As águas residuais provenientes da lavagem das autobetoneiras, devem ser
descarregadas em bacias de decantação dedicadas.
§ M37 - No estaleiro deverão existir meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um
derrame de óleos ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos
derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames a ser tratados como resíduos.
§ M38 - Após o término das obras, o estaleiro deve ser totalmente desmontado, garantindo a
total remoção dos escombros, escórias e ou resíduos que deverão ser imediatamente
transportados para destino adequado.
5.1.3 Fase pós-construção
§ M39 - Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á proceder à desativação total da área afeta
à obra, com a desmontagem do estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria
de apoio, depósitos de materiais, entre outros.
§ M40 - Proceder à limpeza destes locais, descompactação e escarificação do solo restituindo
as condições existentes antes do início dos trabalhos.
§ M41 - Efetuar a recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra,
assim como os pavimentos e passeios públicos que eventualmente tenham sido afetados ou
destruídos.
§ M42 - Assegurar a desobstrução e limpeza das linhas de águas que recebem as águas pluviais
da Zona Industrial.
§ M43 - Deverá haver um acompanhamento regular das condições de escoamento nas zonas
de maior constrangimento a jusante, com particular enfase para as PH alvo de análise no
presente estudo, registando-se, sempre que ocorram precipitações diárias superiores a 85
mm, as alturas de escoamento atingidas e eventuais áreas alagadas e danos verificados. O
limiar de 85 mm diários é uma referência importante porque, dados do posto udográfico de
Coimbra revelam que a uma precipitação diária desta ordem de grandeza se associa um
período de retorno de 10 anos. A tomada destes registos será relevante para aferir as
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estimativas apresentadas neste estudo e para fundamentar e melhor definir medidas
estruturais a adotar.

5.2

Eficácia das medidas propostas e impactes residuais
No Quadro 5.1 apresentam-se os objetivos e âmbito de atuação de cada uma das medidas
propostas o que permitirá avaliar a sua eficácia e identificar os impactes residuais.
Quadro 5.1 - Âmbito de atuação das medidas de mitigação propostas.
Medida

Objetivos/âmbito de aplicação

Fator ambiental
mitigado/potenciado

Fase de preparação prévia à execução das obras
M1 - El a borar o Pl ano de Acompanhamento
Ambi ental da Obra (PAAO) a apresentar em fase de
RECAPE prevendo o planeamento de todas as
a ti vi dades construtivas e explicitar as medidas de
mi nimização a implementar no decurso da obra e
a presentadas na presente secção do EIA.

Comprometer o empreiteiro e o
dono da obra a executar todas as
medi das de minimização
i dentificadas, de a cordo com o
pl a neamento previsto.

Toda s as
componentes à
exceçã o do
Ordenamento do
Terri tório

Promove medidas de boa prática de
ges tão de resíduos contribuindo para
a prevenção de situações de
derra mes/deposição de resíduos no
a mbiente e/ou minimização de
i mpactes associados à gestão de
res íduos

Sol os, Hidrogeologia,
Recurs os Hídricos
Superficiais

M4 - Di vul gar o programa de execução das obras às
populações residentes na á rea envolvente.

Es ta medida pretende i nformar a
população sobre o i nício dos
tra ba lhos bem como da sua
ca l endarização permitindo a tomada
de medidas preventivas por parte da
própri a população fa ce ao decurso da
obra .

Sóci o economia

M5 - Implementa r e manter um mecanismo de
a tendi mento ao públi co pa ra es clareci mento de
dúvidas , informa ção sobre o projeto, atendimento de
eventuais s ugestões e reclamações

Es ta medida disponibiliza à
população uma forma desta poder
a presentar e justificar eventuais
recl a mações as quais poderão ser
geri das pelo dono da obra e
eventualmente i ncorporadas, bem
como permitir que os cidadãos sejam
pa rti cipantes ativos na proteção dos
va l ores naturais.

Sóci o economia

M6 - Todos os a cessos à obra devem ser clara mente
identi fi cados e balizados, devendo proceder-se à
s i nalização logo no início da obra.

Previne a obstrução das acessibilidades
evitando incómodos para a população
l ocal.

Sóci o economia

M7 - Proceder à atualiza ção do inventá rio dos
sobrei ros presentes na área de intervençã o di reta do
empreendimento, efetuando a sua ma rca ção, e
soli cita r o correspondente pedido de autori za ção pa ra
o aba te dos sobrei ros de a cordo com a legislação em
vi gor (Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de maio, al terado
pel o Decreto-Lei n.º 155/04, de 30 de junho).

Mi ni mizar os efeitos da destruição de
es pécies protegidas.

Fl ora

M2 - Defi nir e i mplementar um Plano de Gestão de
Res íduos (PGR).
M3 - Incl uir no PGR medidas com vi sta a retirar e
tra ta r os resíduos de construção que se encontram
depositados no perímetro da Zona Industrial.
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Medida

Objetivos/âmbito de aplicação

Fator ambiental
mitigado/potenciado

M8 - Elaborar um Plano de Integração
paisagístico que deverá prever, para as áreas
verdes:
§

O controlo da vegetação exótica invasora
com destaque para a mimosa utilizando
as técnicas mais adequadas
de
erradicação, em função da densidade da
formação e dimensão dos exemplares
conforme
descrito
em
http://invasoras.pt/gallery/acaciadealbata/;

§

A manutenção/promoção dos núcleos
arbustivos autóctones existentes nessas
áreas com espécies de ericáceas (Caluna
vulgaris, Erica cinerea, Erica umb elata,
Erica cilia ris), leguminosas (Genista
tria canthos, Pterospartum tridenta tum,
Ulex minor, Ulex eu ropaeus), cistáceas
(Cistus psilosepalos) e Quercus lusitanica,
promovendo nesses locais o controlo da
mimosa, do eucalipto e do pinheiro-bravo
em regeneração;

§

Minimiza os efeitos da destruição dos
biótopos afetados pelas obras de
expansão da zona industrial atra vés da
potenciação do valor ecológico e
pa isagístico das áreas verdes do projeto.

Fl ora ,
Pa i sagem

A r ecuperação do trecho de linha de água
remanescente (que não será ocupado por
lotes em arruamentos) procedendo à
plantação
de
vegetação
ripícola
característica (Salix atrocinerea, Laurus
nobilis, Salix alba, Sambucus nigra, Alnus
glutinosa);

§ Plantação de espécies autóctones com

destaque para o sobreiro (Quercus suber)
carvalho-roble (Quercus robur), carvalhocerquinho (Quercus faginea) e medronheiro
(Arbutus unedo). O número de sobreiros a
plantar nas áreas verdes deverá ser, no
mínimo, 1,25 vezes o número de exemplares
abatidos.
Fase de construção
Medidas de carácter geral

M9 - Acompanhamento arqueológico integral de todas as
opera ções que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplenagens, áreas de
empréstimo).

Previne potenciais afetações sobre
valores patrimoniais eventualmente
presentes na área de expansão e
promove a preserva ção harmoniosa de
elementos
patrimoniais
cuja
integridade possa ser salvaguardada,
numa perspetiva de valorização ou
recuperação.

Pa tri mónio
a rqueológico e
cons truído
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Medida

Objetivos/âmbito de aplicação

Fator ambiental
mitigado/potenciado

M10 - Os resultados obtidos no decurso do
acompanhamento arqueológico poderão determinar a
adoção de medidas de minimização complementares
(registo
documental,
sondagens,
escavações
arqueológicas, entre outras). Antes da adoção de
qualquer medida de mi tigação deverá procurar
compatibilizar-se o projeto com os vestígios patrimoniais
que possam ser detetados, de modo a garantir a sua
preserva ção. Se, na fase de construção, ou na fase
preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos,
as obras serão suspensas nesse local, ficando o
arqueólogo obrigado a comunica r de imediato ao DGPC as
ocorrências.
Ambi ente sonoro

M11 - Executa r as operações de cons trução,
sobretudo as mais ruidosas , e transporte de ma teriais
entre as 08h00 e as 20h00 (conforme estabelecido no
a rti go 14º do Regulamento Geral do Ruído).

Previne a perturba ção sobre as
popula ções vi zinhas e ta mbém sobre
as espécies selva gens com hábi tos
noturnos

M12 - Caso, no decurso das obras, ocorram danos em
edificações e infraestruturas, devido às ati vidades
associadas à obra, estes deverão ser imediatamente
reparados.

Es ta medida visa minimizar a
degradação
continuada
das
i nfraestruturas e edificações.

Soci o economia

M13 - O eventual corte de acessos, desvios de tráfego e
outras alterações à ci rculação de tráfego, após
autorizados pelas entidades competentes, deverão ser
comunicados atempadamente às populações e ser objeto
de alternativas adequadas.

Es ta medida pretende informar a
população sobre as alternati vas de
percurso e antecipar as incomodidades
de circulação.

Soci o economia

M14 - Colocação precoce de grelhas na entrada de
passagens hidráulicas e sumidouros de modo a evita r a
s ua colmatação com detritos de diversa natureza

Previne a obstrução das passagens
hidráulicas e consequentemente o
alagamento da á rea a montante dessas
pa ssagens.

Soci o economia
Fa una

Recurs os hídricos
s uperficiais
Sóci o economia

Desmatação, limpeza e decapagem dos solos

M15 - Antes dos trabalhos de movimentação de terras,
proceder à decapagem da terra vi va na zona do lote 30
onde ainda existem parcelas agrícolas.

Minimizar a destrui ção de solos
agrícolas utilizando a terra viva nas
futuras áreas verdes do projeto como
forma de enriquecer os solos dessas
á reas.

Sol os,
Pa i sagem

M16 - A desmatação e limpeza do terreno devem ser
efetuadas exclusivamente na á rea de intervenção do
projeto (área de implantação e estaleiros), não devendo
ocorrer desmatação fora desta área.

Previne destruição de flora/vegetação
e respetivos Habitats nas áreas
exteriores ao local do projeto e a
compactação de solos e os fenómenos
erosivos em áreas adjacentes

Geol ogia e
Geomorfologia
Sol os
Fa una e Flora
Pa i sagem
Ordenamento do
Terri tório

M17 - O corte das mimosas deve ser realizado antes do
período de frutificação. As ramadas devem ser trituradas
e a estilha daí resultante utilizada no local como meio de
fertilização dos solos das áreas a enquadrar nos espaços
verdes.
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Previne o transporte de sementes para
outros locais evitando novos focos de
i nvasão.
Promove o enriquecimento dos solos
dos espaços verdes onde serão
efetuadas a plantação de outras
es pécies

Sol os
Fa una e Flora
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Medida

Objetivos/âmbito de aplicação

M18 - Não efetuar decapagem de terra viva para
reutilização em locais/parcelas invadidas por acácia
mi mosa.

Previne a invasão futura de outras
á reas por esta espécie invasora.

M19 - Proceder ao armazenamento da terra viva em
pargas, para posterior reutilização nas áreas verdes
propostas pelo projeto. As pargas deverão ser cobertas
com uma lona de forma a evitar os processos erosivos
(chuva, vento) durante o período de armazenamento
temporário.

Minimizar a destrui ção de solos
utilizando a terra vi va nas futuras áreas
verdes do projeto como forma de
enriquecer os solos dessas áreas

M20 - Evitar a localização de pargas e outros depósitos
temporá rios de terras em terrenos declivosos (mais de
0,05 m/m) e a menos de 10 m de leitos de linhas de água,
ou de percursos principais da rede de drenagem
s uperficial a céu aberto

Previne eventuais a perda do solo vivo
bem como a obstrução das linhas
na turais de drenagem.

M21 - Impedir a deposição de terras e circulação de
maquinaria pesada nas áreas destinadas a área verde de
proteção e enquadramento

Previne a destruição de vegetação e
mortalidade de espécies de fauna na
área envolvente, bem como a
compactação de solos sem uso
i ndustrial
Previne novos focos de invasão pela
mi mosa

Fator ambiental
mitigado/potenciado
Sol os,
Fa una e Flora

Sol os
Pa i sagem

Sol os
Recursos Hídricos
Superficiais

Sol os,
Fa una e flora
Pa isagem

Movimentação de terras (escavações, aterros e terraplanagens)

M22 - As ações de desmatação e de movimentação de
terras devem ser limitadas às zonas estritamente
i ndispensáveis para a execução da obra.

M23 - A movimentação de terras deverá ser feita se
possível fora da época das chuvas para minimizar os
processos erosivos

Previne destruição de flora/vegetação
e respetivos Habitats nas áreas
exteriores ao local do projeto e a
compactação de solos e os fenómenos
erosivos em áreas adjacentes

Geol ogia e
Geomorfologia
Sol os
Fa una e Flora
Pa i sagem
Ordenamento do
Território

Previne o efeito de erosão hídrica e o
arrastamento de solo para as linhas de
drenagem

Geol ogia e
Geomorfologia
Recurs os Hídricos
Superficiais
Sol os

Circulação de veículos pesados/funcionamento de máquinas
M24 - A vel oci dade de circulação dos veículos,
es pecialmente em pavimentos não a sfaltados, deverá
s er baixa (<= 30 km/h).

Minimiza a ocorrência de ressuspensão
de poeiras

Qua l idade do a r
Fa una e flora

M25 - Assegurar o correto cumprimento das normas de
segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em
consideração a segurança e a minimização das
perturbações na atividade das populações.

Previ ne situações de a cidente
rodovi ário

Sócio economia

M26 - As s egurar que os ca minhos ou acessos não
fi quem obstruídos ou em más condições de ci rculação,
pos sibilitando a sua normal utilização por parte da
população local.

Previ ne a obstrução das
a cessibilidades evitando i ncómodos
pa ra a população l ocal

Sóci o economia
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Medida
M27 - Efetua r a aspersão regula r e controlada de
água, sobretudo dura nte os períodos secos e ventosos
nas á reas não pa vimentadas utilizadas pelos di vers os
veículos, onde poderá ocorrer a produção,
a cumula ção e ressuspensão de poei ras que afetam
quer a s culturas quer as populações.

Objetivos/âmbito de aplicação

Fator ambiental
mitigado/potenciado

Minimiza a ressuspensão de poeiras
nas áreas onde existe circulação de
ma quinaria e mobilizações de terras

Qua l idade do a r
Fl ora
Socio economia

M28 - O tra ns porte de materiais de natureza
pul verulenta ou do tipo particulado, deverá s er
efetuado em camiões fechados, ou no caso de serem
tra ns portados em ca miões de caixa a berta, deverão
es tar cobertos por uma l ona.

Previ ne a emissão de material
pa rti culado a partir das ca rgas

Qua l idade do a r
Soci o economia

M29 - Proceder à manutenção e revisão periódica de
toda s as máquinas e veículos a fetos à obra, de forma a
ma nter as normais condições de funcionamento e
a s segurar a minimização dos riscos de contaminação
dos s olos e das águas.

Previ ne a ocorrência de situações de
ri s co associadas a derrames e a
ges tão de s ubstâncias perigosas na
á rea da obra.

Sol os e Uso do s olo
Recurs os Hídricos
Superficiais e
Subterrâneos
Ordenamento do
Terri tório

M30 - A s a ída de veículos das zonas de estaleiros e das
frentes de obra para a vi a pública deverá
obri gatoriamente ser feita de forma a evitar a s ua
a fetação por arrastamento de terras ou lamas pelos
roda dos dos veículos. Ca so ocorra a rrastamento de
terra s ou lamas para a via pública deve proceder-se de
i mediato à sua l impeza.

Previ ne a ocorrência de situações de
ri s co, a ocorrência de situações de
pol uição e a Mi nimiza a ocorrência
de res suspensão de poeiras.

Qua l idade do a r
Recurs os Hídricos
Superficiais
Sóci o economia

M31 - O es taleiro deve ser i nstalado em á reas que
a presentem menor risco de instabilidade morfológica
e geotécnica e deve ser vedado.

Previne acidentes e consequentemente
a i nterrupção das obras

Geol ogia e
Geomorfologia
Sócio economia

M32 - O es taleiro deve possuir instalações sanitárias
a movíveis em número a dequado a o número de
pes soas presentes na obra procedendo-se à recolha
da s águas residuais domésticas em tanques ou fossas
es tanques e posterior encaminhamento para
tra ta mento.

Previne situações de contaminação dos
s olos e águas

Sol os e uso do solo
Hi drogeologia
Recursos Hídricos
Superficiais

M33 - Todos os locais de depósito de combustíveis,
l ubrificantes ou outras substâncias deverão ser
i mpermeabilizados e dispor de drenagem para
ta nques de retenção adequadamente dimensionados
pa ra poderem reter o vol ume máximo de
conta minante s uscetível de ser derramado
a ci dentalmente.

Previ ne que em s ituações de
derra me acidental a s substâncias
entrem em contacto com o meio
recetor

Sol os e uso do solo
Hi drogeologia
Recurs os Hídricos
Superficiais
Ordenamento do
Terri tório

M34 - Todas a s áreas de parqueamento de veículos
pes ados no estaleiro deverão s er impermeabilizadas,
e deverão possuir um sistema de drenagem para
ca i xas de s eparação de óleos ou em alternativa
condução das escorrências para um sistema de
tra ta mento das á guas residuais do estaleiro.

Previne que em situações de derrame
acidental as substâncias entrem em
contacto com o meio recetor

Sol os e uso do solo
Hi drogeologia
Recurs os Hídricos
Superficiais
Ordenamento do
Território

M35 - O es taleiro deve contemplar um espaço
devi damente coberto e impermeabilizado para
i ns talação de um Ecoponto para recolha e
a rma zenagem s eletiva dos diversos ti pos de resíduos
produzidos na obra.

Promove medidas de boa prática de
gestão de resíduos contribuindo para a
prevenção de situações de deposição
de resíduos no ambiente e/ou
minimização de impactes associados à
gestão de resíduos

Sol os e Usos do Solo,
Recurs os Hídricos
Superficiais e
Subterrâneos
Ordenamento

Instalação/funcionamento/desativação do estaleiro
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Fator ambiental
mitigado/potenciado

Medida

Objetivos/âmbito de aplicação

M36 - As águas residuais provenientes da lavagem das
autobetoneiras, devem ser descarregadas em ba cias de
decantação dedicadas.

Previne a afeta ção de s olos e
recursos hídri cos subterrâneos por
es corrências/derra mes
associados
a os resíduos.

Recursos Hídricos
Superficiais e
Subterrâneos
Sol os

M37 - No es taleiro deverão existir meios de limpeza
i mediata para o caso de ocorrer um derrame de óleos
ou combustíveis ou outros produtos perigosos,
devendo os produtos derramados e/ou utilizados para
a recol ha dos derrames a ser tra tados como resíduos.

Mini miza os efei tos de eventuais
derra mes sobre o meio recetor

Sol os
Recurs os Hídricos
Subterrâneos

M38 - Após o término das obras, o estaleiro deve ser
totalmente desmontado, ga rantindo a total remoção dos
escombros, escórias e ou resíduos que deverão ser
i mediatamente transportados para destino adequado.

Previne a ocorrência de situações de
poluição
pelo
abandono
da
infraestrutura e dos materiais que
encerra. Restitui o local ao uso
compatível e evita impactes sobre a
pa isagem.

Sol os e Uso do s olo
Recurs os Hídricos
Superficiais e
Subterrâneos
Pa isagem

Fase pós-construção
M39 -Após a conclusão dos tra balhos, dever-se-á
proceder à desativação total da área a feta à obra, com
a desmontagem do estaleiro e remoção de todos os
equipamentos, maquinaria de a poio, depósitos de
ma teriais, entre outros.

Previne a ocorrência de situações de
poluição
pelo
abandono
da
infraestrutura e dos materiais que
encerra. Restitui o local ao uso
compatível e evita impactes sobre a
pa isagem.

M40 - Proceder à limpeza destes l ocais,
des compactação e escarificação do solo restituindo as
condi ções existentes a ntes do início dos trabalhos.

Restitui às áreas adjacentes as
ca racterísticas naturais compatíveis
com a disciplina de Ordenamento
protegendo os recursos existentes e
minimiza o impacte paisagístico do
projeto

M41 - Efetuar a recuperação de ca minhos e vias
uti l izados como a cesso aos l ocais em obra, assim
como os pavimentos e passeios públicos que
eventualmente tenham sido afetados ou destruídos.

Restitui às áreas adjacentes as
ca racterísticas iniciais compatíveis com
a disciplina de Ordenamento

M42 - As s egurar a desobstrução e limpeza das linhas
de á guas que recebem as á guas pluviais da Zona
Industrial.
M43 - Deverá haver um a companhamento regular das
condi ções de escoamento nas zonas de maior
cons trangimento a jusante, com particular enfase para
a s PH a lvo de análise no presente estudo, registandos e, s empre que ocorram precipitações diárias
s uperiores a 85 mm, a s alturas de escoamento
a ti ngidas e eventuais áreas alagadas e danos
veri fi cados. A tomada destes registos s erá releva nte
pa ra aferir as estimativas apresentadas neste estudo e
pa ra fundamentar e melhor definir medidas
es truturais a a dotar.

Sol os e Uso do s olo
Recurs os Hídricos
Superficiais e
Subterrâneos
Ordenamento do
Terri tório
Pa isagem

Ordenamento do
Terri tório
Sócio economia

Previne a ocorrência do alagamento
na s linhas de água e áreas adjacentes.

Previne a ocorrência de alagamento
das áreas adjacentes a montante das
passagens hidráulicas existentes entre
a ER 17-1 e o rio Corvo

Recurs os Hídricos
Superficiais
Sócio economia

De uma forma geral a implementação do conjunto de medidas propostas quer seja das medidas
relacionadas com o estudo prévio quer seja das medidas associadas às fases mais operacionais de
obra e que no global deverão integrar o PAAO permitem prevenir e minimizar um elevado
número de impactes imputados à construção do projeto.
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No Quadro 5.2 apresenta-se uma avaliação global relativa à atuação das medidas de mitigação
propostas sobre os impactes negativos da fase de construção do projeto.
Face à significância dos impactes associados à fase de construção que na grande maioria são
insignificantes ou pouco significativos, as medidas propostas são na globalidade medidas de boa
prática ambiental em fase de obra. Essas medidas não eliminam a totalidade dos impactes uma
vez que quando existem ações de obra ocorrem sempre alterações ambientais (eg. emissões de
gases, emissão de ruído, alteração da paisagem). A sua implementação é, no entanto, importante
como forma de prevenir efeitos de maior intensidade.

Quadro 5.2 – Avaliação da eficácia das medidas de mitigação dos impactes negativos - impactes residuais.

Componente
afetada

Impacte

Impacte antes da
implementação
das medidas de
mitigação

Medidas

Impacte após a
implementação das
medidas de
mitigação
Impacte Residual

Al teração na geomorfologia e na
estabilidade
geomecânica
das
formações

Geomorfologia

Si gnificativo

Nã o mi tigável

Si gnificativo

As condi ções na turais de infil tra ção
e drenagem são alteradas com a
compa ctação dos s olos

Geol ogia e
Geomorfologia e
Hi drogeologia

Pouco
s i gnificativo

Nã o mi tigável

Pouco s ignificativo

Afetaçã o de á reas de interesse
geomorfológi co, geológico e de
recurs os mi nerais

Geologia e
Geomorfologia

Pouco
s i gnificativo

M1, M22

Ins ignificante

Si gnificativo

Nã o mi tigável

Si gnificativo

Ins ignificante

M1, M2, M3,
M29, M32,
M33, M34,
M36, M37,
M38, M39,
M40

Ins ignificante

Ins ignificante

M1, M22

Ins ignificante

Ins ignificante

M1, M2, M3,
M20, M23,
M29, M30,
M32, M33,
M34, M36,
M37, M38,
M39, M40

Ins ignificante

Pouco
s i gnificativo

M1, M14,
M23, M42,
M43

Pouco s ignificativo

Qua l idade do Ar

Ins ignificante

M1, M24,
M27, M28,
M30

Ins ignificante

Ambi ente Sonoro

Ins ignificante

M1, M11,

Ins ignificante

Afetaçã o das condi ções naturais de
i nfiltração e recarga dos a quíferos

Ris cos de conta mina ção das águas
s ubterrâneas.

Afetaçã o das
capta ções
abas tecimento público e
recurs os hidrominerais

Hi drogeologia

de
dos

Al teração da qualidade da água
(limpeza do terreno, estaleiro,
a terros, circulação de máquinas)

Recursos Hídricos
Superficiais

Al teração do padrão de drenagem
superficial,
acréscimos
de
escoamento e diminuição da
i nfiltração.
Al tera ção dos níveis de qualidade
do a r
Al teração dos níveis sonoros
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Impacte após a
implementação das
medidas de
mitigação

Impacte antes da
implementação
das medidas de
mitigação

Medidas

Ins ignificante

M1, M8, M16,
M17, M18,
M21, M22

Ins ignificante

Pouco
s i gnificativo

M1, M7, M8,
M16, M21,
M22

Ins ignificante

Ins ignificante

M1, M24,
M27, M28

Ins ignificante

Destruição de habitat

Pouco
s i gnificativo

M1, M22

Pouco s ignificativo

Mortalidade de espécimes e
Incremento da perturbação sobre as
es pécies

Pouco
s i gnificativo

M1, M21

Pouco s ignificativo

Pouco
s i gnificativo

M1, M15,
M18, M19,
M21, M22,
M23, M33,
M36

Pouco s ignificativo

Pouco
s i gnificativo

M1, M15,
M20, M21,
M22, M40

Pouco s ignificativo

Ins ignificante

M1, M8, M19,
M21, M22,
M38, M39

Ins ignificante

Ins ignificante

M1, M4, M5,
M6, M12,
M13, M25,
M26, M28,
M30, M41

Ins ignificante

Componente
afetada

Impacte

Destruição da flora/vegetação

Aba te de sobreiros
Deposição de
vegetação

poeiras

sobre

a

Fa una e Flora

Destruição
das
características
morfológicas dos solos
Sol os e Usos do
Sol o
Arti ficialização dos solos

Impacte visual da obra

Perturbações
no
tráfego
(obra/circulação veículos pesados)

Pa i sagem

Sóci o economia

Impacte Residual
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6. Monitorização
A monitorização, de acordo com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, é definida como o “processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o
estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica
desses efeitos por meio de relatórios com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das
medidas previstas na DIA e na decisão de verificação de conformidade ambiental do projeto de
execução para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes
da execução do respetivo projeto” (artigo 2.º, alínea l).
Como critérios base para a proposta de Programas de Monitorização referem-se:
§ A existência de lacunas de informação relevantes e impactes incertos;
§ A relevância para a gestão ambiental do projeto nomeadamente com inputs na
mitigação de efeitos significativos que estejam a ocorrer (introdução de novas medidas
ou aferição/correção das já adotadas);
§ A relevância para a avaliação da eficácia de medidas de mitigação.
Tendo em conta os critérios mencionados, e face às alterações que irão ocorrer na drenagem
superficial das águas pluviais, propõe-se que em sede de RECAPE seja apresentado um Programa
de Monitorização para os recursos hídricos superficiais.
O programa de monitorização deverá ter como objetivos:
§ Monitorizar o arrastamento de sedimentos nas linhas de água e passagens hidráulicas
que dão sequência à drenagem superficial da Zona Industrial da Pereira;
§ Acompanhar o estado de conservação das passagens hidráulicas e das linhas de água.
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7. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento
Estando o projeto alvo de AIA em fase de estudo prévio cuja solução urbanística da expansão do
da zona industrial é a que se encontra preconizada no Plano de Pormenor da Zona Industrial da
Pereira, aprovado pelo Aviso n.º 3054/2015, de 23 de março, existem alguns aspetos associados
ao mesmo que à data da presente avaliação ainda não se encontram definidos nomeadamente:
§ Descrição do processo construtivo da modelação do terreno, no que concerne:
o Decapagem do terreno, locais de armazenamento do solo orgânico e o destino a
dar a esse solo;
o Balanço de escavação de terras e aterro de modo a perceber se é necessário
recorrer a áreas de empréstimo ou áreas de depósito;
o Organização das plataformas dos lotes, se em socalcos ou plataforma única à
mesma cota de terreno, para assim aferir a estabilidade geomecânica dos taludes.
§ O projeto em análise não possui ainda cronograma da obra não sendo também
fornecido o número de veículos pesados e maquinaria envolvidos nas ações de
construção, bem como o destino final do material escavado que poderiam ser úteis na
avaliação de impactes das componentes Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Tráfego e
Acessibilidades.
Importa referir que para avaliar de forma mais rigorosa os impactes na geologia, geomorfologia e
hidrogeologia decorrentes da implantação do projeto considera-se necessária a definição do
modo como serão executadas as terraplanagens, quais os métodos de escavação a utilizar,
estimativa do balanço de terras resultantes da escavação e dos aterros, bem como qual a
inclinação e altura dos taludes previstos.
De acordo com o regime legal de Avaliação de Impacte Ambiental, numa fase posterior, à
presente avaliação, será necessário desenvolver o projeto de execução o qual deverá contemplar
a resolução das lacunas anteriormente identificadas. Nesse âmbito será elaborado um relatório
de conformidade ambiental do projeto de execução no qual estas lacunas deverão ser atendidas.
Apesar das lacunas identificadas e tendo em conta que o projeto em avaliação se encontra em
fase de estudo prévio, considera-se que avaliação realizada nos capítulos anteriores não
inviabiliza a identificação dos impactes efetuada.
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8. Conclusões
O presente Estudo de Impacte Ambiental identifica e avalia os impactes ambientais resultantes do
projeto da Expansão da Zona Industrial da Pereira a construir na freguesia de Miranda do Corvo
do concelho de Miranda do Corvo.
O projeto em avaliação encontra-se em fase de estudo prévio cuja solução urbanística alvo do
presente EIA é a que se encontra preconizada no Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira
o qual foi sujeito a uma Avaliação Ambiental Estratégica, e aprovado com a publicação do
regulamento do Plano de Pormenor, pelo Aviso n.º 3054/2015, de 23 de março.
Assim o projeto em avaliação, segue o modelo e as regras de ocupação, uso e transformação do
solo definidas no Plano de Pormenor, nomeadamente a planta de implantação e o regulamento,
encontrando-se balizado por este instrumento de gestão territorial.
A expansão desenvolve-se a sul e sudeste, num terreno contiguo à zona industrial atualmente
existente a qual se encontra praticamente toda ocupada e com falta de disponibilidade de espaço
para as solicitações de espaço industrial infraestruturado.
Tendo por base as orientações de desenvolvimento do PDM de Miranda do Corvo, constata-se
que o projeto se desenvolve numa área classificada como ‘espaço de atividades económicas’,
subcategoria de ‘Área Empresarial e Industrial’, destinando-se preferencialmente à instalação de
atividades industriais e empresariais e a outras funções complementares. Neste sentido, o projeto
em avaliação contribui para a prossecução dos objetivos de desenvolvimento do município de
Miranda de Miranda do Corvo.
Com a construção do loteamento, verificar-se-á uma diversidade de impactes negativos. No
entanto, face às características do local de implantação do projeto, a grande parte desses
impactes variam entre o insignificante e o pouco significativo. Na fase de construção a maioria
dos impactes apresentam-se como de ocorrência temporária na medida em que apenas ocorrem
enquanto as atividades construtivas que lhes dão origem estão a acontecer. Terminado o período
de construção, esses impactes deixam de ocorrer.
Todavia, irão ocorrer impactes negativos permanentes, os quais não são mitigáveis, na medida
em que se relacionam com a ocupação do espaço nomeadamente pelas movimentações de terras
necessárias para atingir as cotas de projeto. Esta ação além de implicar uma ocupação
permanente dos solos com a sua artificialização, bem como a destruição dos habitats e respetivas
comunidades vegetais e alteração da paisagem, conduz a impactes pouco significativos. De referir
que estes impactes se circunscrevem na envolvente de uma área que já se encontra alterada, não
colocando em causa a integridade dos valores existentes na região.
A exceção prende-se com a alteração em definitivo da geomorfologia do terreno, devido aos
volumes de escavação e aterro em causa, e à alteração das condições naturais de infiltração e
recarga dos aquíferos, motivada pelo aumento da área impermeabilizada, sendo estes impactes
significativos os quais não são passíveis de mitigação.
Muitos dos impactes temporários estão relacionados com atividades construtivas e poderão ser
mitigados ou parcialmente mitigados através, sobretudo, da adoção de boas práticas construtivas.
Após a implementação das medidas mitigadoras da fase de construção verifica-se que 58% dos
impactes negativos (11 impactes) são insignificantes e que 32% (6 impactes) são pouco
significativos.
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Durante o período da construção, haverá uma dinamização das atividades económicas locais
contribuindo positivamente para a diminuição das taxas de desemprego e criação de riqueza. No
entanto, salienta-se que o impacte positivo mais significativo ocorrerá após a construção, devido
à presença de um espaço infraestruturado, com capacidade para atrair novos investimentos
perspetivando uma diminuição da taxa de desemprego quer do concelho de Miranda do Corvo
quer da região onde este se insere.
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