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Anexo I- Projeto: Peças Desenhadas

A. Planta Síntese
Ver ficheiro ANEXO I_Planta_Sintese_ZI_Pereira.pdf
B. Planta Síntese
Ver ficheiro ANEXO I_Planta_Condicionantes_ZI_Pereira.pdf
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Anexo II – Regulamento do Plano de Pormenor da ZI da Pereira
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Anexo III - Recursos Hídricos Superficiais - Boletins de análises da água
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Anexo IV - Estudo Hidrológico
1. Avaliação hidrológica – caudais de cheias
1.1. Introdução
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, no âmbito do presente estudo, 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
área 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.
1.2. Enquadramento do sistema hidrográfico
A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Corvo, afluente da margem esquerda do
rio Ceira que, por sua vez, é afluente da margem esquerda do rio Mondego.
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. No presente estudo estas sub-bacias serão designadas por
bacia 1 (norte) e bacia 2 (sul), encontrando-se os seus limites representados na Figura 1.
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.
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Esta bacia encontra-se bastante artificializada na sua cabeceira, uma vez que um arruamento da
atual zona industrial sobrepõe-se 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.

Bacia 1 (norte)

Bacia 2 (sul)

Figura 1 – Identificação das bacias 1 e 2 face à zona industrial existente e expansão prevista (1:25.000)

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 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 sucessão
de valas que acompanham arruamentos e muros, intercaladas por passagens hidráulicas (PH) de
diâmetros e extensões variáveis.
Estas valas e passagens hidráulicas aparentam terem criadas em alturas distintas, sem qualquer
planeamento estruturado, com secções que ora alargam ora estreitam.
Foi nesta área compreendida entre a entrada na passagem hidráulica 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.
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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 2 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.
A localização desta secção e a delimitação da bacia hidrográfica a montante consta na Figura 1.

Figura 2 - 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 montante da ER 17-1 (nascente),
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 passagem hidráulica 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 2 ilustra-se o aspeto da passagem hidráulica referida.
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Figura 2 - Aspeto da PH correspondente ao maior estrangulamento ao escoamento identificado na Bacia 2 (sul)

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.
A localização desta secção e a delimitação da bacia hidrográfica a montante consta na Figura 3.
No Quadro 1 sistematizam-se caraterísticas gerais das duas bacias hidrográficas, definidas nas
secções que representam os maiores constrangimentos identificados ao escoamento.
Quadro 1 – Caraterísticas gerais das bacias hidrográficas 1 (norte) e 2 (sul)
Bacia 1 (norte)

Bacia 2 (sul)

29,11

80,60

16,68 (34,6%)

23,28 (48,2%)

Comprimento da linha de água principal (km)

1,025

1,088

Declive médio (m/m)

0,033

0,047

Tempo de concentração (h) *

0,58

0,57

Área (ha2)
Área incluída na ZI após a expansão (ha)

* De acordo com a expressão de Temez

1.3. Estimativa de 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 Soil Conservation Service é expressa da seguinte forma:
0
.2 k
7
A
h
7
u
Q
p=
tp

Em que:
·

Qp

é o caudal de ponta de cheia, em m3/s;
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·

, um fator de ponta, que pode variar entre 1, no caso de bacias muito declivosas, e 0,5 no
caso de bacias muito planas (nos cálculos habituais utiliza-se o valor 0,75);

·

A

, a área da bacia hidrográfica em km2;

·

hu

, a altura de precipitação útil, em mm;

·

tp

k

, o tempo de crescimento em horas.

Para uma dada altura de precipitação total, h, a altura de precipitação útil correspondente, h u , é
determinada de acordo com a expressão:
h
(h
)2 Ü h>h
0
h
=
u
0
h
+
h
4
0
h
0
u=

Ü h
£
h
0

Em que h 0 exprime as perdas iniciais da chuvada, antes de iniciar o escoamento de superfície.
O valor de h 0 , em mm, é calculado pela seguinte expressão:
5 0 8 0
h
5.8
0
0=
N

Em que N é o número de escoamento, que depende do tipo hidrológico do solo, da sua
utilização e das condições das superfícies (Lencastre & Franco, 1992).
A associação dos diferentes tipos de utilização do solo existentes a valores de índice de
escoamento foi realizada com base em tabelas disponíveis na bibliografia, tendo-se admitido
que, na área das bacias, os solos são do tipo C (solos com potencial de escoamento superficial
acima da média, associando baixas intensidades de infiltração). Considerou-se, de modo
conservativo o, solo como bem humedecido.
Uma vez que nas bacias em análise as condições de cobertura do solo são heterogéneas, o
número de escoamento a considerar em cada bacia resultou da média ponderada dos números de
escoamento correspondentes às diferentes tipologias de ocupações existentes.
Para a situação de ocupação atual do solo obteve-se:
·

N = 90,17 na Bacia 1 (norte);

·

N = 91,68, na Bacia 2 (sul).

De notar que as alterações das condições de permeabilidade que venham a ocorrer são traduzidas
pela alteração do valor do número de escoamento. Assim, o aumento da área impermeabilizada
traduz-se num aumento do valor do número de escoamento.
O tempo de crescimento, t p , é calculado pela seguinte expressão:
1
tp= tr+
0
.6
tc
2

Em que:
·

tr

é a duração da precipitação útil em horas;

·

tc

, o tempo de concentração da bacia, em horas.
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O tempo de concentração foi estimado por recurso à expressão de Temez, de ampla utilização
em Portugal, e que se adequa à dimensão das bacias hidrográficas em análise:
0
.7

æ Lö
0
.3
tc=
ç 0.2 ÷5
èi ø

6

Em que:
·

tc

é o tempo de concentração em horas;

·

L

o comprimento do rio principal em km;

·

i a inclinação média da bacia em m/m.

Para as bacias 1 (norte) e 2 (sul) obtiveram-se os tempos de concentração de 0,58 h e 0,57 h,
respetivamente.
A duração da chuvada útil, t r , pode ser calculada subtraindo à duração da precipitação total, t , o
tempo necessário para choverem as perdas iniciais, h 0 , considerando a intensidade média,
i=
h
t /t , constante durante toda a chuvada:
()
h
tr =t- 0
h
t /t
()

A intensidade média foi obtida da publicação da Direção dos Serviços de Recursos Hídricos
“Análise de Fenómenos Extremos. Precipitações Intensas em Portugal Continental” (Brandão et
al, 2001), tendo-se utilizados os valores dos coeficientes a e b da curva IDF relativos ao posto
udográfico de Coimbra.
Foram realizadas estimativas para os períodos de retorno de 10, 20 e 50 anos, para estimar os
caudais de ponta de cheia nas secções correspondentes às PH de referência nas Bacias 1 (norte e
2 (sul).
Os valores obtidos apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 2 – Resultados da simulação de caudal ponta de cheia para as Bacias 1 e 2 na situação atual
Caudal (m3/s)
Período de retorno (T)

T = 10 anos

T = 20 anos

T = 50 anos

Bacia 1 (norte)

0,98

1,22

1,56

Bacia 2 (sul)

2,26

2,53

3,66

Deve-se notar 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 km2, 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
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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 km2, em caso de insuficiência da PH (com
120 cm de diâmetro), existe a possibilidade da água subir, a montante, cerca de 2 vezes o
diâmetro da PH, sem que ocorra alagamento dos terrenos adjacentes. Se ocorrer alagamento
o efeito imediato dá-se a 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.

1.4. Verificação das condições atuais de escoamento
Para avaliar as condições atuais de escoamento nas PH consideradas procedeu-se à avaliação
hidráulica considerando os caudais de 0,98 m3/s no caso da Bacia 1 (sul) e 2,55 m3/s no caso da
Bacia 2 (norte), recorrendo a equação de resistência do escoamento de Manning-Strickler:
3 2
Q
=
K
A
R
i
2 1

Em que:
·

K é coeficiente de rugosidade;

·

A é a área da secção de escoamento em m2;

·

R é o raio hidráulico em m;

·

i é o declive do troço do canal em m/m.

Por aplicação da equação de Manning-Stricler 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 0,99 m3/s (T=10 anos) a PH
existente, com 600 mm de diâmetro não é suficiente para que o escoamento no interior se realize
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 2,55 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.
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1.5. Evolução previsível na ausência de projeto
Assim como a expansão da zona industrial da Pereira está prevista no atual PDM de Miranda do
Corvo, também outros desenvolvimentos, sobretudo de cariz residencial e industrial /
empresarial, têm enquadramento neste plano, em áreas adjacentes ao perímetro da ZI, e com
inclusão parcial nas bacias em análise.
Deste modo admite-se que, caso da expansão da Zona Industrial da Pereira não se concretize no
curto e médio prazo, possivelmente poderão verificar-se primeiro outros desenvolvimentos.
No caso das áreas incluídas na Bacia 1 (norte) verifica-se que existe enquadramento para
expansão de áreas residenciais em toda uma área compreendida entre a ER 17-1 e o Parque
Ecológico.
Tratando-se de uma área com boas acessibilidades e onde a atividade agrícola tem sido pouco
cuidada, é provável que esta área venha efetivamente a ter um acréscimo de ocupação para fins
residenciais, com decorrente aumento da impermeabilização, traduzindo-se num aumento do
número de escoamento e dos caudais de ponta de cheia.
Uma vez que é precisamente nesta zona que se desenvolve a atual sequência de passagens
hidráulicas e valas que encaminham a drenagem da maior parte da atual zona industrial atual até
ao rio Corvo (onde se inclui a situação de maior constrangimento ao escoamento identificada na
bacia), não parece provável que, num contexto de uma envolvente urbana, esta situação seja de
manter, até porque o licenciamento de novas áreas habitacionais obrigará a repensar a drenagem
de toda a área.
Por outro lado, num futuro contexto mais urbano, o risco de danos na sequência de inundações
aumenta bastante e, deste modo, os caudais de ponta de cheia a serem tomados em consideração
devem ser superiores, o que significa que, na ocorrência de cheias com período de retorno de 50
anos e superiores na Bacia 1 (norte), haverá alagamentos sensíveis em área urbana, caso novas
soluções de drenagem não sejam adotadas.
No caso da bacia 2 (sul), importa salientar que, no cenário de não concretização da expansão da
atual zona industrial, o PDM de Miranda do Corvo prevê-se o desenvolvimento de uma outra
nova e vasta zona empresarial e industrial mais a sul, além da possibilidade de pequena expansão
urbana de baixa densidade próximo da ER 17-1 e junto a Pereira.
No caso do desenvolvimento desta vasta zona empresaria e industrial mais a sul se efetivar, o
acréscimo nos caudais de ponta de cheia no estrangulamento identificado a jusante, poderá ser
similar ao que resultaria da expansão da atual zona industrial. Neste cenário, admitindo uma nula
a reduzida expansão urbana na proximidade da ER 17-1 e a manutenção de usos agrícolas na
envolvente da estrada agrícola associada à PH de referência, poderá ser aceitável a manutenção
da situação atual descrita, com riscos de alagamento da referida estrada para períodos de retorno
superiores a 20 anos.
1.6. Avaliação do impacte da ampliação da zona industrial de Pereira
A ampliação prevista da zona industrial vai traduzir-se numa alteração de usos do solo, 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 do plano de expansão da Zona Industrial da Pereira, estimam-se as
alterações no número de escoamento expressas no Quadro 3.
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Quadro 3 – Resultados da simulação de caudal ponta de cheia para as Bacias 1 e 2 na situação atual
Situação Atual

Situação Futura (*)

Bacia 1 (norte)

90,17

87,07

Bacia 2 (sul)

91,68

88,08

* A situação futura considera os usos futuros do solo nas bacias resultantes da implementação total da expansão da zona
industrial da Pereira mas sem outras alterações de uso na bacia hidrográfica

De notar que as estimativas do número de escoamento das bacias na situação futura aqui
apresentadas não consideram outras alterações de uso do solo que possam entretanto suceder.
A conjugação dos efeitos de outras alterações no território enquadra-se numa avaliação de
impactes cumulativos, que é abordada em capítulo próprio (1.7).
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.
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 – Resultados da simulação de caudal ponta de cheia para as Bacias 1 e 2 na situação atual
Caudal (m3/s)
Período de retorno (T)

T = 10 anos

T = 20 anos

T = 50 anos

Situação atual
Bacia 1 (norte)

0,98

1,22

1,56

Bacia 2 (sul)

2,26

2,53

3,66

Situação futura, após a concretização da expansão da zona industrial
Bacia 1 (norte)

1,10

1,36

1,72

Bacia 2 (sul)

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
alagamento da estrada agrícola existente, correspondendo a uma subida da ordem de 10 cm face
à situação atual.
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Da análise efetuada conclui-se que as alterações de uso do solo resultantes da expansão prevista
da Zona Industrial 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 passagens hidráulicas, representando impactes negativos indiretos,
certos, ocasionais, 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 â significância, que em
ambos os casos, se trata de um impacte insignificante.
Para períodos de retorno superiores (até 100 anos) 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.
1.7. Impactes cumulativos
Num contexto de avaliação de impactes cumulativos considera-se o efeito no regime de cheias
que se pode verificar no médio prazo (possivelmente nos próximos 5 a 20 anos), no caso de se
verificar a plena concretização da expansão da Zona Industrial da Pereira, e simultaneamente,
dos restantes desenvolvimentos com enquadramento no PDM de Miranda do Corvo, na área das
bacias hidrográficas em análise.
No caso da Bacia 1 (norte), a conjugação de um futuro contexto urbano na área entre a EN 17-1
e o Parque Biológico (ainda que de moderada densidade), com a plena concretização da
expansão da zona industrial atual torna insustentável a atual solução de escoamento a jusante da
EN 17-1.
Com efeito, neste cenário, caso uma nova solução estrutural para a drenagem das águas pluviais
a jusante da zona industrial não seja implementada, é de prever, em caso de um caudal de ponta
de cheia com período de retorno de 10 anos, que a subida de água a montante da PH de menor
secção leve ao alagamento do terreno adjacente que, no cenário de concretização do disposto no
PDM, não será um prado, mas sim um lote urbano.
Em relação à Bacia 2 (sul), no caso de se conjugar a expansão da Zona Industrial da Pereira,
com o desenvolvimento da nova zona industrial e empresarial a sul e ainda ocorrer alguma
expansão urbana marginal, a impermeabilização da bacia aumentará consideravelmente, com
subsequente acréscimo dos caudais de ponta de cheia.
Apesar da PH mais crítica se manter integrada no contexto de uma área agrícola, os alagamentos
na estrada agrícola existente passarão a verificar-se para cheias com período de retorno inferior a
10 anos, o que não deverá ser aceitável. Deste modo, caso se venha a prever a efetiva
concretização destes desenvolvimentos, deve ser antecipada uma nova solução para a drenagem
pluvial desta bacia a jusante da EN 17-1.
1.8. Medidas de mitigação
A medida de mitigação mais estrutural para a mitigação dos impactes previsíveis nas secções
críticas analisada relaciona-se com a possibilidade de implementar novas soluções de drenagem
na Bacia 1 (norte) e bacia 2 (sul), entre a ER 17-1 e o recetor final que será, em princípio, o rio
Corvo.
A implementação de novas soluções estruturais de drenagem devidamente dimensionadas pode
não ser efetuada no imediato, uma vez que o sistema atual ainda poderá comportar, de modo
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aceitável, os acréscimos de caudais de ponta de cheia esperados com a expansão da zona
industrial. Contudo a concretização de novas soluções torna-se imperativa quando ocorrer o
efeito conjugado com outros desenvolvimentos previsíveis nas bacias hidrográficas, à medida
que estes sejam efetivados.
Efetuada esta ressalva, existem outras medidas relevantes que devem ser atendidas quer durante
as fases de construção de arruamentos e construções nos lotes, quer no âmbito de operações de
manutenção.
Medidas a adotar na fase de construção:
Propõe-se que exista, nesta fase, preocupação central em relação aos aspetos que se enunciam de
seguida, sendo o modo da sua operacionalização passível de ser detalhado em fase de preparação
de obra, da forma mais conveniente:
·

Garantia da continuidade dos escoamentos superficiais, evitando a retenção indesejada de
água em depressões ou a criação de barreiras ao escoamento;

·

Proteção dos solos das áreas desmatadas e criação de estruturas de retenção de sedimentos de
modo a evitar que, na sequência de episódios de intensa pluviosidade, ocorra um anormal
afluxo de sedimentos aos órgãos de drenagem existentes e aos meios hídricos naturais,
provocando entupimentos e assoreamentos;

·

Colocação precoce de grelhas na entrada de passagens hidráulicas e sumidouros de modo a
evitar a sua colmatação com detritos de diversa natureza;

·

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;

·

Realização preferencial das alterações a realizar no atual sistema de drenagem de águas
pluviais no período mais seco do ano (de maio a setembro), com o cuidado de proceder à
eventual inativação de órgãos de drenagem existentes apenas depois dos novos órgãos se
encontrarem em condições de pleno funcionamento;

·

Após a conclusão das obras deve ser assegurada a reposição das condições existentes nos
sistemas de drenagem naturais e antrópicos existentes antes do início dos trabalhos,
procedendo aos trabalhos de conservação, restauro e limpeza que forem necessários.

Medidas a adotar na fase de exploração:
Nesta fase devem ser adotadas as seguintes medidas:
·

Garantia da permanente funcionalidade, e em boas condições, de todo o sistema de drenagem
de águas pluviais da zona industrial, procedendo-se a vistorias periódicas e operações de
limpeza, pelo menos uma vez por ano, no início da estação húmida;

·

Após a conclusão das infraestruturas da área de expansão da zona industrial 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 estimativas apresentadas neste estudo e
para fundamentar e melhor definir medidas estruturais a adotar.
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1.9. Conclusões
Procedeu-se a estimativas de caudais de ponta de cheia para a situação atual e futura nas secções
mais críticas identificadas que reúnem o escoamento de cada uma das duas bacias hidrográficas
que drenam a maior parte da área industrial e onde não existe atualmente rede de coletores de
drenagem de águas pluviais urbanas.
De acordo com a dimensão de cada bacia hidrográfica e com as condições locais de uso do solo
considerou-se pertinente a análise dos efeitos dos caudais de ponta de cheia previsíveis para
períodos de retorno de 10 e 20 anos.
Da análise efetuada admite-se que o comportamento atual do escoamento em situação de ponta
de cheia para os períodos de retorno considerados, ainda que não seja o ideal, se pode considerar
aceitável, uma vez que a previsível subida do nível de água a montante das PH´s não é suscetível
de ter consequências gravosas.
Considerando exclusivamente as alterações resultantes da expansão da Zona Industrial da
Pereira, que decorrerão progressivamente, o acréscimo de caudais de ponta de cheia para os
mesmos períodos de retorno implicará subidas do nível de água a montante das PH de referência
que ainda serão comportáveis sem que se prevejam danos de maior nas áreas adjacentes.
No entanto, considerando que, após a concretização das infraestruturas previstas, a efetiva
ocupação dos lotes disponibilizados decorrerá ao longo de alguns anos, há que contar com o
efeito conjugado de outras intervenções que podem entretanto ter lugar nas bacias hidrográficas
dado que têm enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM) vigente.
Nesta perspetiva, uma análise preliminar de impactes cumulativos permite antever que, com a
concretização das alterações de uso do solo que o PDM de Miranda do Corvo preconiza, o
funcionamento hidráulico nas secções de maior condicionamento ao escoamento deixa de ser
aceitável para os períodos de retorno considerados e, por maioria de razão, para períodos de
retorno superiores a 20 anos que, num cenário de maior urbanização do território, têm que ser
assumidos como referência.
Resumindo, ainda que, no curto prazo, seja admissível utilizar as estruturas de drenagem
existentes para o encaminhamento das drenagens pluviais da Zona Industrial Futura, qualquer
outro novo desenvolvimento urbanístico ou industrial que assuma alguma expressão em termos
de alterações de uso do solo deverá ficar condicionado à reformulação das soluções de drenagem
pluvial atualmente existentes entre a EN 17-1 e o rio Corvo.
Não obstante o enfase nesta questão chave, são apresentadas no presente estudo outras medidas
de mitigação que devem ser consideradas durante as fases de construção de arruamentos e
construções nos lotes, e no âmbito de operações de manutenção.
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Anexo V- Ambiente Sonoro – metodologia de caracterização dos níveis de ruído
1.1 Metodologia
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.
1.1.1 Medições de Ruído
Para caracterizar o ruído proveniente na envolvente da zona industrial da Pereira foram
realizadas medições do nível sonoro.
1.1.1.1 Identificação das principais fontes sonoras e recetores
Em termos de ocupação sensível próxima da Zona industrial da Pereira a habitação mais próxima
localiza-se a 2 m a norte do limite da zona industrial m. Os restantes recetores sensíveis
encontram-se a nascente (Meãs e Pereira) e a poente (habitações ao longo da estrada N17)
(Figura 1).
As fontes sonoras relevantes localizadas na área de implantação da Zona industrial da Pereira
referem-se essencialmente ao tráfego automóvel, industriais localizadas na zona industrial,
atividades habituais de moradores (movimento e vozes), ruído animal (cães e aves).

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Pág. 31 de 93

Figura 1 - Identificação das fontes sonoras, recetores sensíveis e localização dos pontos de medição de
ruído na envolvente da Zona industrial da Pereira.

1.1.1.2

Critérios de Amostragem

A melhor localização dos pontos de medição é junto aos recetores sensíveis, sendo determinada,
caso a caso, em função da variação espacial dos níveis de pressão sonora do ruído.
As medições de ruído no exterior devem ser efetuadas dentro dos limites da propriedade exposta
ao ruído, onde se situam os recetores de ruído. No caso de impossibilidade de efetuar as
medições dentro dos limites da propriedade privada, os pontos devem ser escolhidos na sua
vizinhança imediata.
Assim, as medições de ruído foram efetuadas, nos períodos diurno, entardecer e noturno,
próximo dos recetores sensíveis (zonas habitacionais) em 3 pontos distintos apresentados na
Figura 1 e Quadro 1. Os locais selecionados foram localizados o mais próximo possível dos
recetores.
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Quadro 1 - Características dos pontos de monitorização de ruído.
Fotos

Características do local

Ponto 1

Distância à fonte D (m) = 62
Altura da fonte hs (m) = 6
Altura do recetor hr (m) = 1,5

Ponto 2

Distância à fonte D (m) = 2
Altura da fonte hs (m) = 6
Altura do recetor hr (m) = 1,5

Ponto 3
Distância à fonte D (m) = 8
Altura da fonte hs (m) = 6
Altura do recetor hr (m) = 1,5

Os pontos de medição selecionados são representativos, e considera-se que, dada a sua
localização, representam a pior situação possível, em termos de ruído.
Para a obtenção do nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, e de acordo o horário de
funcionamento da zona industrial, foram efetuadas medições de ruído, nos períodos diurno,
entardecer e noturno, nos 3 pontos de amostragem referidos, em 2 dias úteis.
Para garantir a representatividade de um ano (solicitada no Regulamento Geral do Ruído para
obtenção do nível sonoro de longa duração) deverá observar-se os seguintes critérios:
funcionamento da fonte (item 6 da NP ISO 1996-2) e condições meteorológicas (item 7 da NP ISO
1996-2).
A representatividade temporal dos resultados referentes ao funcionamento da fonte baseou-se
na recolha de duas amostras de ruído em dias distintos úteis (10 e 11 de janeiro de 2017).
No que diz respeito às condições meteorológicas, as mesmas foram avaliadas no local para
posterior avaliação das condições de propagação sonora utilizando o método descrito na norma
NP ISO 1996-2 (2011).
Tendo em consideração as especificações previstas no ponto 7.1 da norma NP ISO 1996-2 (2011),
considerar-se-á nulo o efeito das condições meteorológicas sempre que se verifique a seguinte
condição:

D £ 10 * (hs + hr )

Þ Cmet = 0

Equação 1
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onde,
hs - altura da fonte (m)
hr - altura do recetor (m)
D - distância do recetor à fonte (m)
Quando esta equação não for cumprida, deverá ser efetuada uma correção meteorológica, tendo
em consideração o referido na norma ISO 9613-2:1996, aplicando a seguinte expressão:

L Aeq , LT = L Aeq ,T (DW ) - C met

Equação 2

onde,
LAeq,LT - nível sonoro médio de longa duração
LAeq,T(DW) - nível sonoro obtido em condições de propagação favorável (vento favorável –
downwind – DW)
Cmet - correção meteorológica aplicável (segundo a norma ISO 9613-2:1996)
C met = c 0 [1 - (hs + hr ) / D ]

Equação 3

C0 – 1,47 dB(A), período diurno
C0 – 0,7 dB(A), período entardecer
C0 – 0 dB(A), período noturno
Na altura em que as medições foram realizadas, as condições meteorológicas também foram
avaliadas, tendo sido medidos, a uma altura de cerca de 4 m, os seguintes parâmetros
meteorológicos: velocidade e direção do vento, temperatura, humidade relativa e pressão.
As medições foram efetuadas em condições favoráveis de propagação sonora, sendo que não se
aplica qualquer correção meteorológica (Cmet), pois é cumprida a equação 1.
1.1.1.3

Equipamento utilizado

O equipamento de medição utilizado é constituído por um sonómetro de precisão (tipo 1) Brüel &
Kjær mod. 2260 (homologado pelo IPQ), equipado com um pré-amplificador Brüel & Kjær mod. ZC
0026 e um microfone Brüel & Kjær mod. 4189, dotado de um pára-vento.
O equipamento é verificado com um calibrador, antes e depois de efetuar as medições, de acordo
com as especificações do fabricante, a fim de detetar e corrigir eventuais desvios.
O sonómetro é sujeito a verificações anuais, segundo a legislação em vigor. A última verificação
deste sonómetro foi realizada pelo Laboratório de Metrologia do Instituto de Soldadura e
Qualidade (ISQ) em maio de 2016 (Anexo).
1.1.1.4

Procedimento de medida

Os locais onde as medições foram efetuadas, estão afastados de qualquer superfície refletora
pelo menos 3,5 m e a 1,5 m acima do solo. Considera-se que a posição do microfone se encontra
em campo livre de acordo com a NP ISO 1996-2 (2011).
O parâmetro utilizado para efetuar a caracterização do ambiente sonoro foi o nível sonoro
contínuo equivalente, ponderado A, LAeq.
O período de integração para a medição de um valor de LAeq, estável foi em média 15 minutos,
tendo sido efetuadas, sempre que possível, 2 amostragens por período, totalizando no mínimo 3
amostras.
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A determinação do parâmetro energético LAeq foi efetuada de acordo com a técnica descrita na
NP ISO 1996-1, 2 (2011), no que diz respeito às condições de amostragem e de acordo com as
normas de qualidade do laboratório do IDAD.
1.1.1.5

Resultados

Com vista à caracterização do nível sonoro do ruído residual realizaram-se medições nos pontos
anteriormente referidos, nos períodos diurno, entardecer e noturno (Quadros 2, 3 e 4).

Quadro 2 – Resultados das medições de ruído residual efetuadas no período diurno.
Pontos

Data

Hora

Tempo
amostragem
(min)

LAeq
dB(A)

Ruídos Audíveis

14:08

15’06’’

69,0

Tráfego, aves
Ligeiros - 58
Pesados - 4

15:21

15’00’’

66,9

Tráfego, aves
Ligeiros - 48
Pesados – 2

14:40

16’05’’

66,5

Tráfego, aves
Ligeiros - 46
Pesados – 4

15:48

15’42’’

65,7

Tráfego, aves
Ligeiros - 40
Pesados - 2

14:31

15’05’’

45,7

Tráfego, cães

15:41

15’45’'

44,2

Tráfego, cães

15:03

15’03’’

46,8

Tráfego, cães

16:08

15’19’’

44,2

Tráfego, cães

10/01/17

1

11/01/17

10/01/17

2

11/01/17

Cond.
Meteorológicas
VV med. =1 m/s
VV max. = 3 m/s
DV - ENE
Temp. med. = 14°C
HR = 71 %
P = 1017 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 3 m/s
DV – NE
Temp. med. =13 °C
HR =72 %
P = 1015 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 2 m/s
DV - NE
Temp. med. =19 °C
HR = 83 %
P = 1010 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 2 m/s
DV - ESE
Temp. med. = 18 °C
HR = 81 %
P = 1010 mbar
VV med. =2 m/s
VV max. = 4 m/s
DV - E
Temp. med. =14 °C
HR = 71 %
P = 1016 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 3 m/s
DV - ESE
Temp. med. = 14 °C
HR = 72 %
P = 1015 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 2 m/s
DV - ESE
Temp. med. = 18 °C
HR = 83 %
P = 1010 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 2 m/s
DV - W
Temp. med. = 17 °C
HR = 80 %
P = 1010 mbar
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Pontos

Data

Hora

16:58

14:57

Tempo
amostragem
(min)

15’23’’

15’05’’

LAeq
dB(A)

Ruídos Audíveis

45,2

Tráfego, cães

56,6

Tráfego, aves
Ligeiros - 22
Pesados – 0
Carpintaria

57,0

Tráfego, aves
Ligeiros - 28
Pesados – 0
Música

10/01/17

16:05

15’52’’

3

15:25

15’43’’

56,7

Tráfego, aves
Ligeiros - 23
Pesados – 0
Música

16:30

15’35’’

55,9

Tráfego, aves
Ligeiros - 19
Pesados - 0

11/01/17

Cond.
Meteorológicas
VV med. =1 m/s
VV max. = 2 m/s
DV - W
Temp. med. = 13 °C
HR = 80 %
P = 1010 mbar
VV med. =2 m/s
VV max. = 4 m/s
DV - ESE
Temp. med. = 13°C
HR = 72 %
P = 1016 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 3 m/s
DV – NW
Temp. med. =14 °C
HR =73 %
P = 1014 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 2 m/s
DV - SE
Temp. med. =17 °C
HR = 82 %
P = 1010 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 3 m/s
DV - SSE
Temp. med. = 14 °C
HR = 79 %
P = 1010 mbar

Quadro 3– Resultados das medições de ruído residual efetuadas no período entardecer.
Pontos

Data

Hora

Tempo
amostragem
(min)

LAeq
dB(A)

Ruídos Audíveis

20:58

15’06’’

63,6

Tráfego, sinos
Ligeiros - 20
Pesados – 0

22:15

15’46’’

61,0

Tráfego, sinos
Ligeiros - 14
Pesados – 0

20:48

15’05’’

62,9

Tráfego, sinos
Ligeiros - 17
Pesados – 0

21:58

16’13’’

60,7

Tráfego, sinos
Ligeiros - 15
Pesados - 0

10/01/17

1

11/01/17
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Cond.
Meteorológicas
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - S
Temp. med. = 7°C
HR = 76 %
P = 1013 mbar
VV med. =0,4 m/s
VV max. = - m/s
DV – SE
Temp. med. =6 °C
HR =79 %
P = 1012 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - SSE
Temp. med. =9 °C
HR = 82 %
P = 1009 mbar
VV med. =0,4 m/s
VV max. = - m/s
DV - E
Temp. med. = 8 °C
HR = 84 %
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Pontos

Data

Hora

Tempo
amostragem
(min)

LAeq
dB(A)

Ruídos Audíveis

Cond.
Meteorológicas
P = 1009 mbar

20:03

15’04’’

44,1

Tráfego, cães

21:21

15’12’'

39,3

Tráfego, cães

20:01

15’06’’

42,8

Tráfego, cães

21:08

15’30’’

38,7

Tráfego, cães

20:29

15’03’’

47,1

Tráfego, cães
Ligeiros - 8
Pesados – 0

21:43

15’41’’

45,7

Tráfego, cães
Ligeiros - 7
Pesados – 0

20:24

15’14’’

49,6

Tráfego, cães
Ligeiros - 10
Pesados – 0

21:31

15’20’’

48,3

Tráfego, cães
Ligeiros - 10
Pesados – 0

10/01/17

2

11/01/17

10/01/17

3

11/01/17

VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - ESE
Temp. med. =8 °C
HR = 74 %
P = 1014 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - SSE
Temp. med. = 7 °C
HR = 77 %
P = 1013 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - SE
Temp. med. = 8 °C
HR = 80 %
P = 1009 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - SE
Temp. med. = 8 °C
HR = 82 %
P = 1009 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = 1 m/s
DV - S
Temp. med. = 8 °C
HR = 75 %
P = 1013 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV – NW
Temp. med. =7 °C
HR =78 %
P = 1012 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - SSE
Temp. med. =8 °C
HR = 81 %
P = 1009 mbar
VV med. =0,4 m/s
VV max. = - m/s
DV - SSW
Temp. med. = 7 °C
HR = 80 %
P = 1009 mbar
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Quadro 4– Resultados das medições de ruído residual efetuadas no período noturno.
Pontos

Data

10/01/17

1

Hora

Tempo
amostragem
(min)

LAeq
dB(A)

Ruídos Audíveis

23:54

15’09’’

51,0

Tráfego, sinos
Ligeiros - 5
Pesados – 0

23:25

15’24’’

52,0

Tráfego, sinos
Ligeiros - 7
Pesados – 0

00:13

15’51’’

52,6

Tráfego, sinos
Ligeiros - 7
Pesados - 0

23:02

15’14’’

38,1

Tráfego

00:18

15’13’'

34,6

Tráfego

00:41

17’12’’

36,3

Tráfego

23:30

15’25’’

35,1

23:01

15’28’’

37,5

23:49

15’15’’

36,6

11/01/17

2

10/01/17

Cães

10/01/17

3

11/01/17
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Cães

Cães

Cond.
Meteorológicas
VV med. =0,4 m/s
VV max. = - m/s
DV - SE
Temp. med. = 4°C
HR = 83 %
P = 1011 mbar
VV med. =0,3 m/s
VV max. = - m/s
DV - SE
Temp. med. =9 °C
HR = 85 %
P = 1009 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - S
Temp. med. = 9 °C
HR = 87 %
P = 1009 mbar
VV med. =0,4 m/s
VV max. = - m/s
DV – SE
Temp. med. =6 °C
HR = 81 %
P = 1012 mbar
VV med. =0,4 m/s
VV max. = - m/s
DV - SSE
Temp. med. = 5 °C
HR = 83 %
P = 1011 mbar
VV med. =1 m/s
VV max. = - m/s
DV - SE
Temp. med. = 9 °C
HR = 87 %
P = 1009 mbar
VV med. =0,3 m/s
VV max. = - m/s
DV - WSW
Temp. med. = 6 °C
HR = 82 %
P = 1011 mbar
VV med. =0,3 m/s
VV max. = - m/s
DV – W
Temp. med. =9 °C
HR =85 %
P = 1009 mbar
VV med. =0,4 m/s
VV max. = - m/s
DV - WSW
Temp. med. =9 °C
HR = 86 %
P = 1009 mbar
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Como se pode observar pela análise dos Quadros anteriores os ruídos audíveis junto dos
recetores sensíveis, mais próximos da zona industrial, referem-se ao tráfego rodoviário e ao
ambiente natural.
1.1.2 Conformidade com a legislação
O Regulamento Geral do ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro) aplica-se às atividades ruidosas
permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade.
A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das
zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao
cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º (valores limite de exposição) e ao cumprimento
do critério de incomodidade fixado no artigo 13º do DL 9/2007 de 17 de janeiro.
O intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de acordo com este Decreto é delimitado
nos seguintes termos: período diurno, das 7 às 20 horas; período do entardecer, das 20 às 23 horas e
período noturno, das 23 às 7 horas.
No âmbito deste decreto são referidos indicadores de ruído para além do nível do sonoro contínuo
equivalente, LAeq.
Apresentam-se de seguida algumas definições, dos indicadores de ruído, de forma a melhor
compreender a aplicação da lei:
§ Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno Lden: o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:
d
1 é
= 10 ´ log ê13 ´ 10 10 + 3 ´ 10
24 êë

L

Lden

Le + 5
10

+ 8 ´ 10

Ln +10
10

ù
ú
úû

§ Indicador de ruído diurno Ld ou Lday: o nível sonoro médio de longa duração, determinado
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;
§ Indicador de ruído do entardecer Le ou Levening: o nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano;
§ Indicador de ruído noturno Ln ou Lnight: o nível sonoro médio de longa duração, determinado
durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano;
§ O Nível sonoro médio de longa duração LAeq,LT é o nível sonoro médio de longa duração, para um
dado intervalo de tempo de referência dado por, de acordo com a NP ISO 1996-1 (2011):

Onde n é o número de amostras do intervalo de tempo de referência.
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
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.

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Pág. 39 de 93

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 Lden 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 Lden e Ln igual
apresentados no Quadro 5.
Quadro 5 - 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 indicadores de ruído Ln
e Lden (Quadro 6).
Quadro 6 - 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.
1.1.3 Mapa de Ruído
Nas Figuras 2 e 3 apresentam-se extratos do Mapa de Ruído do concelho de Miranda do Corvo os
quais contemplam os indicadores de ruído Lden 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.
Salienta-se ainda que os níveis medidos, no âmbito do EIA da zona industrial, são próximos dos
níveis estimados nos mapas de ruído.
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Figura 2 - Extrato do Mapa de Ruído - Indicador Lden (Fonte: CM Miranda do Corvo).

Figura 3 - Extrato do Mapa de Ruído - Indicador Ln (Fonte: CM Miranda do Corvo).
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Avaliação de Impactes
1.2

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:
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 LAeq 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 terá 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 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;
§ Média – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência
e ultrapassagem de um dos 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;
§ 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.

1.2.1 Classificação de impactes
1.2.1.1 Fase de construção
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 (aterros), dragagens, instalação/operação e desativação do estaleiro e a
execução das estruturas em betão armado. Salienta-se ainda o ruído proveniente da circulação de
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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 na Figura 1.
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 7.
Quadro 7 - Níveis sonoros gerados por operações e equipamentos e atenuação com a distância à fonte.
LAeq (dB(A))
Atividades
até 50 m

100 m

1000 m

Movimentação de terras e escavação

72-75 (30 m)

62-65

40

Cilindro betuminoso

70-75 (20 m)

56-61

42-39

80 (20 m)

66

44

80-84 (20 m)

66-70

44-48

Cilindro betuminoso vibratório
Martelo 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 zona industrial. Os recetores sensíveis mais próximos
localizam-se a cerca de 500 m, no mínimo.
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 (descrito na metodologia
de avaliação de impactes).
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.

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Pág. 43 de 93

1.3

Anexo
Certificado de Verificação metrológica
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Anexo VI- Fauna e Flora
A - Categorias de avaliação e classificação da IUCN (versão3.1: IUCN 2001) utilizadas no
presente estudo
B - Convenções internacionais e Diretivas comunitárias transpostas para o quadro legal
nacional no âmbito da conservação da vida selvagem
C - Espécies da flora identificadas na área de implantação do projeto
D – Sobreiros identificados na área de estudo
E - Espécies da herpetofauna inventariadas para a área de estudo
F- Espécies de aves inventariadas para a área de estudo
G - Espécies de mamíferos inventariadas para a área de estudo
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A–CategoriasdeavaliaçãoeclassificaçãodaIUCN(versão3.1:IUCN2001)utilizadasnopresenteestudo.
· Criticamente Em Perigo (CR) – Um taxon considera-se Criticamente em Perigo quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para
Criticamente em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na
natureza extremamente elevado.
· Em Perigo (EN) – Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências disponíveis
indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera
como enfrentando um risco de extinção na natureza muito elevado.
· Vulnerável (VU) – Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis
indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera
como enfrentando um risco de extinção na natureza elevado.
· Quase Ameaçado (NT) – Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo sido avaliado
pelos critérios, não se qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou
Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça
num futuro próximo.
· Pouco Preocupante (LC) – Um taxon considera-se Pouco Preocupante quando, tendo sido
avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente em nenhuma das categorias anteriormente
referidas (Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado). Taxa de
distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta categoria.
· Informação Insuficiente (DD) – Um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando não
há informação adequada para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção,
com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até
estar bem estudado e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a
sua distribuição e/ou abundância. Não constitui, por isso, uma categoria de ameaça.
· Não Aplicável (NA)- Categoria de um taxon que não reúne as condições julgadas necessárias
para ser avaliado a nível regional.
· Não Avaliado (NE) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando não foi avaliado pelos critérios
em causa.
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B- Convenções internacionais e Directivas comunitárias transpostas para o quadro legal nacional no âmbito da
conservaçãodavidaselvagem
· Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE), relativa à conservação das aves selvagens e Diretiva
Habitats (Diretiva 92/43/CEE) relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna
selvagem, transpostas pelo Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril com a redação dada pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: Anexo A-I - Espécies de aves de interesse comunitário cuja
conservação requer a designação de zonas de proteção especial; Anexo A-II - Espécies de aves
cujo comércio é permitido nas condições previstas na alínea a) do n.º 7 do artigo 11º; Anexo A-III Espécies de aves cujo comércio pode ser objeto de limitações conforme definido na alínea b) do
n.º 7 do artigo 11º; Anexo B-I – Tipos de Habitats naturais de interesse comunitário cuja
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; Anexo B-II - Espécies animais
e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de
conservação; Anexo B-III - Critérios de seleção dos sítios suscetíveis de serem identificados como
sítios de importância comunitária e designados como zonas especiais de conservação; Anexo B-IV
- Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; Anexo
B-V - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e
exploração podem ser objeto de medidas de gestão; Anexo C – Métodos e meios de captura e
abate e meios de transporte proibidos; Anexo D – Espécies cinegéticas.
· Convenção de Berna (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro): Relativa à conservação da
vida selvagem e dos habitats naturais da Europa. Anexo I – Espécies da flora estritamente
protegidas; Anexo II - Espécies da fauna estritamente protegidas; Anexo III- Espécies da fauna
protegidas.
· Convenção de Bona (Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro): Relativa à conservação das
espécies migradoras pertencentes à fauna selvagem. Anexo I - Espécies migradoras ameaçadas;
Anexo II - Espécies migradoras cujo estado de conservação é desfavorável.
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C-Espéciesdefloraidentificadasnaáreadeimplantaçãodoprojeto
(levantamento de campo realizado em outubro de 2016)
Áreas de amostragem
Família

Nome científico

Nome comum
1

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L.

tanchagem-da-água

AMARYLLIDACEAE

Leucojum autumnale L.

campainhas-do-outono

ARALIACEAE

Hedera maderensis K. Koch
ex A. Rutherf. subsp. iberica
McAllister

hera

BIGNONIACEAE

Catalpa bignonioides Walter

árvore-das-trombetas

BORAGINACEAE

Lithodora prostrata (Loisel.)
Griseb.

erva-das-sete-sangrias

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera periclymenum L.

madressilva

Cistus albidus L.

rosêlha-grande

Cistus crispus L.

rosêlha-pequena

Cistus psilosepalus Sweet

sanganho

1

Cistus ladanifer L.

esteva

1

Cistus salviifolius L.

estevinha

Xolantha tuberaria (L.)
Gallego, Muñoz Garm. & C.
Navarro

alcar

Aster squamatus (Spreng.)
Hieron.

mata-jornaleiros

Carlina corymbosa L. subsp.
hispanica (Lam.) O. Bolòs &
Vigo

cardo-amarelo

Cichorium intybus L.

chicória-do-café

1

Conyza canadensis (L.)
Cronq.

avoadinha

1

Dittrichia viscosa (L.) W.
Greuter subsp. viscosa

tágueda

1

Hypochaeris radicata L.

erva-das-tetas

1

Picris echioides L.

raspa-saias

Pulicaria dysenterica (L.)
Bernh.

erva-das-disenterias

1

Pulicaria paludosa Link

n.d.

1

Scolymus hispanicus L.

cardo-de-ouro

CISTACEAE

COMPOSITAE
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2

3

4

5

6

1

Nº de áreas
em que as
espécies
ocorrem
1

1

1

2

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

3

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

3

1

1

1

3

1

3

1
1

1
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Áreas de amostragem
Família

Nome científico

Nome comum
1

Senecio vulgaris L.

tasneirinha

Sonchus oleraceus L.

serralha-macia

Carex pendula Huds.

2

3

4

1

5

6

Nº de áreas
em que as
espécies
ocorrem

1

1

1

2

1

1

Cyperus eragrostis Lam.

junção

1

Scirpoides holoschoenus (L.)
Soják

bunho

1

DIPSACACEAE

Dipsacus comosus
Hoffmanns. & Link

cardo-penteador

1

1

EQUISETACEAE

Equisetum telmateia Ehrh.

cavalinha

1

1

Arbutus unedo L.

medronheiro

1

1

1

Calluna vulgaris (L.) Hull

torga

1

1

1

Erica arborea L.

urze-branca

Erica ciliaris L.

urze-carapaça

1

Erica cinerea L.

urze-roxa

1

1

1

1

Erica umbellata Loefl. ex L.

queiró

1

1

1

1

1

5

Quercus faginea Lam.

carvalho-português

1

1

1

3

Quercus lusitanica Lam.

carvalho-anão

1

1

1

1

1

5

Quercus robur L.

carvalho-roble

1

1

1

1

1

5

Quercus suber L.

sobreiro

1

1

1

1

4

Centaurium erythraea Rafn

centáurea-comum

1

Agrostis curtisii Kerguélen

erva-sapa

1

Arundo donax L.

canas

1

Avena sterilis L.

aveão

Briza maxima L.

bole-bole-maior

Cortaderia selloana (Schult.)
Asch. & Graebn.

erva-das-pampas

Holcus lanatus L.

erva-lanar

1

1

Paspalum dilatatum Poir.

n.d.

1

1

Polypogon monspeliensis (L.)
rabo-de-zorra-macio
Desf.

1

1

Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn subsp. aquilinum

1

CYPERACEAE

1

1

1

3
2

1

1

1

4

1

5

1

2

1

2

ERICACEAE
4

FAGACEAE

GENTIANACEAE

GRAMINEAE

HYPOLEPIDACEAE

feto-ordinário

1
1

1

3
1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

2
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Áreas de amostragem
Família

Nome científico

Nome comum
1

Juncus bufonius L.

junco-dos-sapos

1

Juncus effusus L.

junco

1

Calamintha nepeta (L.) Savi

neveda

2

3

4

5

6

Nº de áreas
em que as
espécies
ocorrem
1

JUNCACEAE
1
1

Lavandula stoechas L. subsp.
rosmaninho
luisieri

1

1

1

3
2

1

2

Lycopus europaeus L.

marroio-de-água

1

1

Melissa officinalis L.

cidreira

1

1

Mentha pulegium L.

poejo

1

1

Mentha suaveolens Ehrh.

mentastro

1

1

Prunella vulgaris L.

prunela

1

1

Laurus nobilis L.

loureiro

Acacia dealbata Link

mimosa

Acacia melanoxylon R. Br.

austrália

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

giesta-amarela

Genista triacanthos Brot.

ranha-lobos

1

Lotus castellanus Boiss. &
Reut.

n.d.

1

Pterospartum tridentatum
(L.) Willk.

carqueja

1

Trifolium arvense L.

pé-de-lebre

Trifolium repens L.

trevo-branco

1

Ulex europaeus L.

tojo-arnal

1

1

1

1

Ulex minor Roth

tojo-molar

1

1

1

1

4

Simethis mattiazzi (Vandelli)
Sacc.

cravo-do-monte

1

2

Lythrum junceum Banks &
Solander

erva-sapa

1

1

Lythrum salicaria L.

salgueirinha

1

1

MYRTACEAE

Eucalyptus globulus Labill.
subsp. globulus

eucalipto

1

OLEACEAE

Olea europaea L. var.
sylvestris (Mill.) Lehr

zambujeiro

ONAGRACEAE

Epilobium parviflorum
Schreb.

epilóbio-de-flor-miúda

PINACEAE

Pinus pinaster Aiton

pinheiro-bravo

LABIATAE

LAURACEAE

LEGUMINOSAE

LILIACEAE

LYTHRACEAE
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2
1

2

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

5

1

1
1

1

1

1

1

6

3

1

5

1

1
1

1

1

1

1

1

5

1

5

1

1
1

1

3

1

1

1

1

1
5
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Áreas de amostragem
Família

Nome científico

Nome comum
1

2

3

4

5

6

Nº de áreas
em que as
espécies
ocorrem

Plantago coronopus L.
subsp. coronopus

diabelha

1

1

Plantago major L. subsp.
major

tanchagem-maior

1

1

Polygonum aviculare L.

sempre-noiva

1

1

Polygonum persicaria L.

erva-pessegueira

1

1

Rumex conglomeratus
Murray

labaça-ordinária

1

1

PROTEACEAE

Hakea salicifolia(Vent.) B.L.
Burtt

háquea-folha-desalgueiro

RANUNCULACEAE

Ranunculus repens L.

botão-de-ouro

RHAMNACEAE

Frangula alnus Mill.

sanguinho-de-água

1

Pyrus sp.

pereira

1

1

2

Rosa sempervirens L.

roseira-brava

1

1

1

3

Rubus ulmifolius Schott

silvas

1

1

Rubia peregrina L.

granza-brava

1

1

Populus nigra L.

choupo-negro

1

1

Salix alba L.

vimeiro-branco

1

1

Salix atrocinerea Brot

borrazeira-preta

1

PLANTAGINACEAE

POLYGONACEAE

ROSACEAE

RUBIACEAE

SALICACEAE

SCROPHULARIACEAE Scrophularia scorodonia L.

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

6
2

1

1

escrofulária

1

5

1

1

Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle.

espanta-lobos

Datura stramonium L.

figueira-do-inferno

Solanum dulcamara L.

doce-amarga

THYMELAEACEAE

Daphne gnidium L.

trovisco

TYPHACEAE

Typha latifolia L.

tábua-larga

1

1

Apium nodiflorum (L.) Lag.

rabaça

1

1

Daucus carota L.

cenoura-brava

1

1

Foeniculum vulgare Miller

funcho

1

VERBENACEAE

Verbena officinalis L.

gerbão

VIOLACEAE

Viola riviniana Rchb.

violeta-brava

VITACEAE

Vitis vinifera L.

videira

SIMAROUBACEAE

1
1

1
1

SOLANACEAE

UMBELLIFERAE

1

1

1

1

1

1

1

1

4
1

1

1
1

1
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D–Sobreirosidentificadosnaáreadeestudo
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Sobreiro
(ID)

Coordenadas (Datum ETRS89-TM06)
X

Y

Altura
(m)

1

-16181,70

45443,24

1,50

2

-16197,58

45383,05

3,00

4

-16392,51

45534,79

3,00

5

-16385,76

45549,12

10,00

6

-16393,01

45552,88

5,00

7

-16394,42

45561,60

8,00

8

-16422,51

45513,13

5,00

9

-16419,79

45512,77

2,00

10

-16433,23

45481,63

3,00

11

-16430,90

45477,00

10,00

12

-16433,73

45450,43

6,00

13

-16426,90

45450,15

6,00

14

-16445,64

45473,64

6,00

15

-16437,20

45472,80

2,00

16

-16549,99

45492,18

8,00

17

-16552,80

45739,04

2,00

18

-16554,54

45739,61

3,00

19

-16555,94

45740,05

3,00

20

-16557,08

45740,39

2,00

21

-16561,76

45742,56

3,00

22

-16562,67

45742,81

3,00

23

-16580,79

45748,44

15,00

24

-16577,84

45756,69

3,00

25

-16575,08

45756,77

3,00

26

-16570,20

45762,19

3,00

27

-16563,38

45753,33

3,00

28

-16555,37

45687,42

3,00

29

-16551,32

45665,77

4,00

30

-16543,40

45674,62

3,00

31

-16502,22

45720,95

2,00

32

-16497,09

45721,46

4,00

33

-16486,01

45729,61

2,00

34

-16488,50

45718,81

2,00

35

-16487,71

45720,34

3,00

36

-15685,62

45524,40

3,00

37

-15678,82

45522,76

3,00

38

-15690,00

45545,26

3,00

39

-15697,70

45548,25

3,00

40

-15706,38

45565,17

3,00

41

-15736,58

45562,64

2,00

42

-15785,87

45599,61

3,00

43

-15787,84

45613,76

5,00

44

-15794,63

45611,02

2,00

45

-15848,58

45674,01

4,00
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Sobreiro
(ID)
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Coordenadas (Datum ETRS89-TM06)
X

Y

Altura
(m)

46

-15819,04

45477,73

6,00

47

-15812,53

45486,88

12,00

48

-15834,55

45465,03

12,00

49

-15818,61

45450,55

15,00

50

-15820,94

45453,72

10,00

51

-16159,04

45363,09

3,00

52

-16422,56

45429,83

10,00
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E-Espéciesdaherpetofaunapotencialmentepresentesnaáreadeimplantaçãodoprojeto
Categorias IUCN- (Estatutos de Conservação em Portugal): CR- Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU- Vulnerável; NT- Quase Ameaçado;
LC- Pouco Preocupante; DD- Informação Insuficiente e NE- Não Avaliado.
Estatutos de Proteção Legal: Diretiva Habitats - Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: Anexo B-II - Espécies animais e vegetais de
interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; Anexo B-III - Critérios de seleção dos sítios
suscetíveis de serem identificados como sítios de importância comunitária e designados como zonas especiais de conservação; Anexo B-IV Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; Anexo B-V - Espécies animais e vegetais de
interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão. Convenção de Berna:
Anexo II- Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais com estatuto de protegidos.

Ocorrência:
© - Espécie observada no levantamento de campo realizado em outubro de 2016.

Nome vulgar

Categoria

Berna

Diretiva
Habitats

Confirmada

Nome científico
Ordem/Familia/Espécie

Ocorrência

Potencial

Instrumentos legais

Anfíbios
Ordem Caudata
Familia Salamandridae
Salamandra salamandra L.
ººTriturus boscai Lataste
Triturus marmoratus Latreille
Ordem Anura
Familia Discoglossidae
Alytes obstetricans Laurenti
Familia Bufonidae
Bufo bufo L.
Bufo calamita Laurenti
Familia Hylidae
Hyla arborea L.
Familia Ranidae
Rana iberica Boulenger
Rana perezi Seoane
Répteis
Ordem Sauria
Família Anguidae
Anguis fragilis L.
Familia Lacertidae
Lacerta lepida Daudin
Podarcis hispanica Steindachner
Psammodromus algirus L.
Familia Scincidae
Chalcides striatus L.
Ordem Serpentes
Familia Colubridae
Elaphe scalaris Schinz
Malpolon monspessulanus Hermann
Natrix maura L.
Natrix natrix L.

Salamandra-de-pintasamarelas
Tritão-de-ventre-laranja
Tritão-marmorado

×

LC

III

LC
LC

III
III

B-IV

×
×

Sapo-parteiro-comum

LC

II

B-IV

×

Sapo-comum
Sapo-corredor

LC
LC

III
II

B-IV

×
×

Rela

LC

II

B-IV

×

Rã-ibérica
Rã-verde

LC
LC

II
III

B-IV
B-V

×
×

Licranço

LC

III

Sardão
Lagartixa-ibérica
Lagartixa-do-mato

LC
LC
LC

II
III
III

Fura-pastos

LC

III

×

Cobra-de-escada
Cobra-rateira
Cobra-de-água-viperina
Cobra-de-água-de-colar

LC
LC
LC
LC

III
III
III
III

×
×
×
×

×

B-IV

×
×
×
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F-Espéciesdeavesinventariadasparaaáreadeestudo
Categorias IUCN- (Estatutos Conservação): CR- Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU- Vulnerável; NT- Quase Ameaçado; LCPouco Preocupante e DD- Informação Insuficiente.
Instrumentos de Proteção Legal: Dir. Aves - Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: Anexo A-I - Espécies de aves de interesse
comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial; Anexo A-II - Espécies de aves cujo comércio é
permitido nas condições previstas na alínea a) do n.º 7 do artigo 11º; Anexo A-III - Espécies de aves cujo comércio pode ser objeto
de limitações conforme definido na alínea b) do n.º 7 do artigo 11º; Anexo D – Espécies cinegéticas. Convenção de Berna: Anexo IIAnimais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais com estatuto de protegidos; Convenção de Bona: Anexo I Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo estado de conservação é desfavorável.
Ocorrência:

II
II
II

II
II
II

Peneireiro

LC

II

II

Pombo-das-rochas
Pombo-torcaz
Rola-turca
Rola-brava

DD
LC
LC
LC

III

Cuco

LC

Coruja-das-torres

Confirmada

LC
LC
LC

Potencial

Bona

Milhafre-preto
Gavião
Águia-d'asa-redonda

Ocorrência

Diretiva
Aves

Nome vulgar

Berna

Nome científico
Ordem/Família/Espécie

Categorias

Instrumentos
legais

Fenologia na área
de estudo

© - Espécie observada no levantamento de campo realizado em outubro de 2016.

A-I

×
×
×

EST
RES
RES

×

RES

×
×
×
×

RES
RES
RES
EST

III

×

EST

LC

II

×

RES

Mocho-galego
Coruja-do-mato

LC
LC

II
II

×
×

RES
RES

Noitibó

VU

II

×

EST

Andorinhão-preto

LC

III

×

EST

Poupa

LC

II

×

EST

Ordem Accipitriformes
Familia Accipitridae
Milvus migrans Boddaert
Accipiter nisus L.
Buteo buteo L.
Ordem Falconiformes
Familia Falconidade
Falco tinnunculus L.
Ordem Columbiformes
Familia Columbidae
Columba livia Gmelin
Columba palumbus L.
Streptopelia decaocto Frivaldszky
Streptopelia turtur L.

III
III

D
D
D

Ordem Cuculiformes
Familia Cuculidae
Cuculus canorus L.
Ordem Strigiformes
Familia Tytonidae
Tyto alba Scopoli
Familia Strigidae
Athene noctua Scopoli
Strix aluco L.
Ordem Caprimulgiformes
Familia Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus L.

A-I

Ordem Apodiformes
Familia Apodidae
Apus apus L.
Ordem Coraciiformes
Familia Upupidae
Upupa epops L.
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Confirmada

Fenologia na área
de estudo

©
©

RES
RES

II
II

Cotovia-pequena

LC

III

Andorinha-das-barreiras
Andorinha-das-rochas
Andorinha-das-chaminés
Andorinha-dáurica
Andorinha-dos-beirais

LC
LC
LC
LC
LC

II
II
II
II
II

Alvéola-cinzenta
Alvéola-branca

LC
LC

II
II

©

RES
RES

Carriça

LC

II

©

RES

Pisco-de-peito-ruivo
Rouxinol
Rabirruivo-preto
Cartaxo
Melro-preto
Tordeia

LC
LC
LC
LC
LC
LC

II
II
II
II
III
III

II
II
II
II
II

©

RES/INV
EST
RES
RES
RES
RES

Rouxinol-bravo
Fuinha-dos-juncos
Felosa-poliglota
Toutinegra-de-barrete
Toutinegra-do-mato
Toutinegra-de-cabeça-preta
Felosinha
Estrelinha-real

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II

Chapim-rabilongo

LC

III

Chapim-de-crista
Chapim-preto
Chapim-azul
Chapim-real

LC
LC
LC
LC

II
II
II
II

×
×
×

Trepadeira

LC

II

×

Gaio
Pega
Gralha-preta

LC
LC
LC

Potencial

LC
LC

Diretiva
Aves

Peto-verde
Pica-pau-malhado-grande

Bona

Nome vulgar

Berna

Nome científico
Ordem/Família/Espécie

Ocorrência

Categorias

Instrumentos
legais

Ordem Piciformes
Familia Picidae
Picus viridis L.
Dendrocopus major L.
Ordem Passeriformes
Familia Alaudidae
Lullula arborea L.
Familia Hirundinidae
Riparia riparia L.
Ptyonoprogne rupestris Scopoli
Hirundo rustica L.
Hirundo daurica L.
Delichon urbicum L.
Familia Motacillidae
Motacilla cinerea Tunstall
Motacilla alba L.
Familia Troglodytidae
Troglodytes troglodytes L.
Familia Turdidae
Erithacus rubecula L.
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm
Phoenicurus ochruros S.G.Gmelin
Saxicola torquatus L.
Turdus merula L.
Turdus viscivorus L.
Familia Sylviidae
Cettia cetti Temminck
Cisticola juncidis Rafinesque
Hipollais polyglotta Vieillot
Sylvia atricapilla L.
Sylvia undata Boddaert
Sylvia melanocephala J.F. Gmelin
Phylloscopus collybita Vieillot
Regulus ignicapilla Temminck
Familia Aegythalidae
Aegithalos caudatus L.
Familia Paridae
Parus cristatus L.
Parus ater L.
Parus caeruleus L.
Parus major L.
Familia Certhiidae
Certhia brachydactyla C.L. Brehm
Familia Corvidae
Garrulus glandarius L.
Pica pica L.
Corvus corone L.
Familia Sturnidae
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Sturnus unicolor Temminck
Familia Passeridae
Passer domesticus L.
Familia Estrildidae
Estrilda astrild L.
Familia Fringillidae
Fringilla coelebs L.
Serinus serinus L.
Carduelis chloris L.
Carduelis carduelis L.
Carduelis cannabina L.
Familia Emberizidae
Emberiza cirlus L.
Emberiza cia L.
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Bico-de-lacre

NA

Tentilhão
Chamariz
Verdilhão
Pintassilgo
Pintarrôxo
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Fenologia na área
de estudo

Pardal

Confirmada

II

Ocorrência

Potencial

LC

Diretiva
Aves

Estorninho-preto

Bona

Nome vulgar

Berna

Nome científico
Ordem/Família/Espécie

Categorias

Instrumentos
legais
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G-Espéciesdemamíferosinventariadosparaaáreadeestudo
Categorias IUCN- (Estatutos Conservação): CR- Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU- Vulnerável; NT- Quase Ameaçado; LCPouco Preocupante e DD- Informação Insuficiente.
Instrumentos de Proteção Legal: Dir. Aves - Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: Anexo A-I - Espécies de aves de interesse
comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial; Anexo A-II - Espécies de aves cujo comércio é
permitido nas condições previstas na alínea a) do n.º 7 do artigo 11º; Anexo A-III - Espécies de aves cujo comércio pode ser objeto
de limitações conforme definido na alínea b) do n.º 7 do artigo 11º; Anexo D – Espécies cinegéticas. Convenção de Berna: Anexo IIAnimais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais com estatuto de protegidos; Convenção de Bona: Anexo I Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo estado de conservação é desfavorável.
Ocorrência:
© - Espécie observada no levantamento de campo realizado.
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III
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LC

Directiva
Habitats

Ouriço-cacheiro

Bona

Nome vulgar

Berna

Nome científico
Ordem/Família/Espécie

Ocorrência

Categorias

Instrumentos
legais

Ordem Insectivora
Família Erinaceidae
Erinaceus europaeus L.
Família Soricidae
Crocidura russula Hermann
Família Talpidae
Talpa occidentalis Cabrera

×

Ordem Chiroptera
Família Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum Schreber
Rhinolophus hipposideros Bechstein
Rhinolophus euryale Blasius
Rhinolophus mehelyi Matschie
Família Vespertilionidae
Myotis myotis Borkhausen
Myotis nattereri Kuhl
Myotis emarginatus E Geoffroy
Pipistrellus pipistrellus Schreber
Família Miniopteridae
Miniopterus schreibersii Kuhl
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae
Orytolagus cuniculus L.

©

Ordem Rodentia
Família sciuridae
Sciurus vulgaris L.
Família Muridae
Microtus agrestis L.
Microtus lusitanicus Gerbe
Apodemus sylvaticus L.
Rattus norvegicus Berkenhout

©

III
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×
×
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Rattus rattus L.
Mus spretus Lataste
Mus domesticus Schwartz

Raposa

LC

×

Doninha
Toirão
Texugo
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DD
LC
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III
III

B-V

Geneta
Sacarrabos
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III
III

B-V
B-V D

Confirmada

×
×
×

Potencial

LC
LC
LC

Directiva
Habitats

Rato-preto
Rato-das-hortas
Rato-caseiro

Bona

Nome vulgar

Berna

Nome científico
Ordem/Família/Espécie

Ocorrência

Categorias

Instrumentos
legais

Ordem Carnivora
Família Canidae
Vulpes vulpes L.
Família Mustelidae
Mustela nivalis L.
Mustela putorius L.
Meles meles L.
Família Viverridae
Genetta genetta L.
Herpestes ichneumon L.
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Anexo VII- Parecer Agência Portuguesa do Ambiente
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(página intencionalmente deixada em branco)
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Anexo VIII- Património Arquitetónico e Arqueológico

A. PATA
B. Relatório Técnico
C. Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico
D. Cartografia
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B-RelatórioTécnico
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C-FichadeSítio/TrabalhoArqueológico
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D-Cartografia
1 Localização da área do projeto
2 Projeto da expansão da ZI da Pereira
3 Carta das visibilidades do solo
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