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O que é o Resumo não Técnico?

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que faz parte do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) mas que é apresentado num volume separado. Este documento tem
como objetivo facilitar a divulgação pública do EIA durante o período de consulta pública.
O RNT apresenta em linguagem simples o conteúdo de todo o estudo de forma a permitir
que o público em geral se familiarize com as principais questões e efeitos relacionados
com o projeto.
Quem pretender obter informação mais detalhada e técnica sobre o projeto e os seus
efeitos deverá consultar o EIA. O EIA é constituído por quatro volumes: o presente
documento (Volume I), Relatório Síntese (Volume II), Anexos ao EIA (Volume III) e o
Aditamento ao EIA (Volume IV), estando disponível, durante o período de consulta
pública:
 Na Agência Portuguesa do Ambiente I.P. (www.apambiente.pt)
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585
2610-124 Amadora
Telefone: 214 728 200
 No Portal Participa (http://www.participa.pt/)
 Na Câmara Municipal de Miranda do Corvo:
Praça José Falcão
3220-206 Miranda do Corvo
Telefone: 239 532 952
A elaboração do RNT 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.
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Introdução
O presente relatório apresenta o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) da Expansão da Zona Industrial da Pereira, em fase de Estudo Prévio.
O proponente do projeto é a Câmara Municipal de Miranda do Corvo (CMMC).
A CMMC adjudicou a elaboração do EIA ao IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento
(www.ua.pt/idad/), tendo os trabalhos de realização do estudo decorrido entre os meses de
outubro de 2016 e fevereiro de 2017. Em julho de 2017 a Autoridade de AIA com base na
apreciação efetuada ao EIA pela Comissão de Avaliação (CA), solicitou um conjunto de elementos
adicionais que constituem o Aditamento ao EIA.
No decurso da realização do EIA foram efetuados diversos estudos de campo, de entre os quais se
destacam: a realização de amostragens para caracterização da qualidade físico-química das águas
superficiais (no rio Corvo e linha de água afluente), levantamento das espécies de animais e de
plantas que ocorrem na área de estudo, medições de ruído, mapeamento do uso do solo e
prospeção arqueológica.
A entidade a quem compete a avaliação do presente EIA é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (denominada por Autoridade de Avaliação de Impacte
Ambiental).

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 à sua
realização.
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, tendo o processo sido
acompanhado de uma Avaliação Ambiental Estratégica. Em 2015 ocorreu a publicação do
regulamento do Plano de Pormenor, pelo Aviso n.º 3054/2015, de 23 de março.
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Onde se localiza o projeto?
O local de implantação do projeto situa-se numa área adjacente à zona industrial da Pereira,
ocupando território da freguesia de Miranda do Corvo do concelho de Miranda do Corvo (Figura
1).
Do ponto de vista dos instrumentos de planeamento territorial, nomeadamente do Plano Diretor
Municipal de Miranda do Corvo, esta área está abrangida por uma Unidade Operativa de
Planeamento e Gestão, que determina a expansão da zona industrial da Pereira através da
elaboração de um Plano de Pormenor (PP), que pormenorize o planeamento urbanístico
coordenando a circulação viária e pedonal com a edificação proposta.
Com a elaboração do PP, foi aprovada uma solução urbanística a qual é objeto de avaliação do
presente EIA.

Quais os principais objetivos do projeto?
A atual zona industrial da Pereira encontra-se quase toda ocupada não conseguindo o município
fazer face às solicitações privadas para instalação industrial em área devidamente
infraestruturada.
Nesse sentido, o projeto em avaliação pretende proceder à ampliação da zona industrial da
Pereira de forma a 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.
Com a expansão da zona industrial 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.
Assim, é objetivo da expansão da zona industrial, pormenorizar o planeamento urbanístico,
adequado a uma estrutura urbana, que tenha 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.
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Figura 1– Localização do projeto de expansão da zona industrial da Pereira.
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Quais são as principais características do projeto?
O projeto de expansão da zona industrial da Pereira consiste na colmatação da zona industrial,
através da construção das infraestruturas para servir os novos lotes. Esta intervenção
compreende operações de terraplanagem, pavimentação, sinalização rodoviária e instalação de
redes de infraestruturas de saneamento, águas pluviais, abastecimento de água, energia elétrica
em média e baixa tensão, iluminação pública, gás e de telecomunicações.
A área de expansão, que corresponde a uma área de 37,7 ha, subdivide-se pelas áreas dos lotes,
áreas de estacionamento, áreas circulação e passeios, espaços verdes e área afeta ao clube de
caçadores (Figura 2).
A estrutura urbana da zona industrial foi organizada tendo em conta a rede de acessibilidades
existente na atual zona industrial a partir da qual se desenvolvem os acessos à área de expansão.
No total a área de expansão da zona industrial compreende 7 arruamentos por forma permitir
minimizar o volume de terras a movimentar.

Figura 2– Planta síntese da expansão da zona industrial da Pereira.
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Parâmetros urbanísticos
Os 37,7 ha encontram-se repartidos pelas áreas dos lotes onde se irão implantar as atividades
económicas, as áreas verdes, os arruamentos e espaços de uso especial (Quadro 1)
Quadro 1 – Valores globais da expansão da zona industrial da Pereira.
Área de total de terrenos

377.584,10 m2

Área dos lotes

180.830,75 m2

Área de implantação

56.648,85 m2

Área bruta de construção

79.308,30 m2

Área total de cedência ao domínio público

196.753,35 m2

Espaços verdes de proteção e enquadramento

93.203,20 m2

Espaços verdes

45.927,00 m2

Arruamentos

29.757,90 m2

Passeios

14.250,10 m2

Estacionamentos
Infraestruturas (depósito de água )

3.404,00 m2
373,40 m2

Ecocentro municipal

2.395,35 m2

Clube de caçadores

7.442,40 m2

A área afeta diretamente às atividades económicas será de 18,1 ha. Esta área é constituída por 72
lotes destinados a indústria/armazém, com uma altura de edificação máxima de 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 industriais, nomeadamente, os lotes n.º 2, 13.1, 13.2, 29, 43,
44, 45, 46, 64, 88, 90 e 91.
As áreas de cedência ao domínio público totalizam 196.753,35 m2. Desta área, 139.130,20 m2
destinam-se a espaços verdes, que se subdivide em espaços verdes de proteção e
enquadramento (93.203,0 m2) e espaços verdes (45.927,00 m2). Para as áreas de arruamentos,
passeios e estacionamentos serão ocupados 47.412,00 m2 e os restantes 10.211,15 m2 destinamse a usos especiais, nomeadamente, depósito de água, ecocentro municipal e clube dos
caçadores.
Nos lotes destinados às atividades industriais o índice máximo de impermeabilização permitido é
de 70% da área dos lotes.
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
existente na ER 17-1 denominada de 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.

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Resumo Não Técnico

Pág. 5 de 19

Abastecimento de água
O abastecimento de água à ZI da Pereira é assegurado 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.
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 não compatíveis com as águas residuais domésticas os
utilizadores terão de 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, que serve atualmente 7500 habitantes e possui uma capacidade para tratar
16.500 habitantes.
Em fase de projeto de execução será desenvolvido em detalhe o projeto de drenagem das águas
residuais.
Rede de drenagem de águas pluviais
A rede de águas pluviais visa garantir a recolha e a condução das águas pluviais na área a ocupar
pela expansão da 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 3).
Em fase de projeto de execução será desenvolvido em detalhe o projeto da rede de drenagem das
águas pluviais.
Faseamento construtivo
A construção da expansão da ZI da Pereira terá início com a instalação do estaleiro de apoio à
obra o qual será implantado no interior da área de expansão. 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.
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Figura 3 - Locais de entrega das águas pluviais

Preparação do terreno
A preparação do terreno onde será efetuada a expansão será realizada em duas etapas:
desmatação e movimentação de terras.
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.
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
bordos adjacentes dos lotes vencida com recurso à execução de taludes de terraplanagem entre
os lotes.
Em termos de volumes será necessário proceder à escavação de cerca de 187.000,00 m3 os quais
serão utilizados nos aterros.
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Em fase de projeto de execução, serão desenvolvidos em detalhe os vários projetos de
infraestruturas, e em concreto das infraestruturas 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.
Enquadramento paisagístico
Tendo em conta o desenho urbano proposto, 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 regulamento do plano de pormenor da zona industrial da Pereira, 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 climáticas, por
forma a minorar os custos de manutenção, nomeadamente castanheiros e carvalho americano
em povoamento misto, medronheiros e loureiros em povoamento misto, ou oliveiras,
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
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.
Estas diretrizes servem de base para a elaboração do projeto de enquadramento paisagístico a
elaborar em fase de projeto de execução.

Foram consideradas alternativas de localização do projeto?
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. De referir, ainda que, a área de implantação da zona
industrial da Pereira foi sujeita a um Plano de Pormenor, o qual foi aprovado em 2015. 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 a solução urbanística estudada é a mesma que
consta da aprovação do Plano de Pormenor.
Desta forma, o EIA não considerará na avaliação quaisquer alternativas nem de localização, nem
de solução urbanística.
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Quais são as principais características da área onde o projeto se localiza?
No concelho de Miranda do Corvo, com uma população em 2011 de 13 098 habitantes, a estruturação
do sistema urbano desenvolve-se num vasto conjunto de aglomerados de pequena/média
dimensão. Grande parte destes habitantes concentra-se na freguesia de Miranda do Corvo, sede de
concelho. A esta situação não é alheia a presença da maioria dos equipamentos e serviços de nível
superior, das unidades industriais e também devido à proximidade aos principais eixos de
acessibilidades com destaque para a EN 342 e ER 17-1.
Em termos de acessibilidades a zona industrial localiza-se nas imediações da ER 17-1, a oeste, e a cerca
de 300 m, a sudoeste, do nó da EN 342.
A área de intervenção, implantada na freguesia de Miranda do Corvo, localiza-se a cerca de 200 m a
nascente do aglomerado populacional de Pereira e a cerca de 800 m a sul do centro de Miranda do
Corvo. De salientar a proximidade de algumas habitações a norte da zona industrial, caracterizadas por
uma ocupação de habitação unifamiliar muitas vezes com pequenos quintais com fruteiras e hortícolas.
Ao nível da freguesia de Miranda do Corvo, em 2011, residiam 7 614 habitantes tendo registado na
última década um acréscimo populacional de 6,6%, superior ao acréscimo registado no município. Esta
freguesia é a mais populosa do concelho albergando 58% da população residente no município.
Relativamente à população residente ativa empregada por sector de atividade, observa-se, em
2011, que se trata de uma região em que o setor terciário é o responsável pelo maior número de
empregos, cerca de 76%, associado às atividades de comércio a retalho e à prestação de serviços
e administração pública.
No que respeita aos restantes setores de atividade, destaca-se o setor secundário como segundo
setor mais empregador, em todas as unidades territoriais, empregando, em 2011, pouco mais de
um quinto da população ativa. Já ao nível do setor primário, a empregabilidade é pouco
relevante.
A taxa de desemprego, face aos dados dos censos de 2011, aumentou de forma muito
significativa na região. Destaca-se aqui, entre 2001 e 2011, a freguesia de Miranda do Corvo com
um acréscimo de cerca de 7% do desemprego apresentando uma taxa de 10,3%. No concelho de
Miranda do Corvo, em 2011, a taxa de desemprego era de 10,0%. Contudo, passados 6 anos, a
população desempregada diminuiu face a 2011. Efetivamente, tendo em conta os dados mais
recentes (2017) do emprego/desemprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP),
em média, o total de desempregados no concelho de Miranda do Corvo foi de 363
desempregados dos quais 90% (327 desempregados) estavam à procura de novo emprego e 10%
(36 desempregados) procuravam o primeiro emprego. Comparando com o os valores de 2011
verifica-se que houve uma redução de 235 desempregados.
A diminuição do número de desempregados não se registou apenas no município de Miranda do
Corvo, foi transversal a toda a sub-região, que de 2011 a 2017, registou um decréscimo do número de
desempregados em cerca de 46%, menos 2762 desempregados face a 2011.
A zona industrial da Pereira atualmente em funcionamento, é uma das principais zonas de localização
empresarial/industrial do concelho, em termos de empregabilidade e dimensão das unidades
industriais. Atualmente, a zona industrial está ocupada por 25 unidades industriais coexistindo entre
outros, 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.
A presença destas unidades empresariais faz com que a zona industrial seja a principal fonte emissora
quer de ruído quer de poluentes atmosféricos na área de estudo. As vias rodoviárias presentes na
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envolvente são também uma importante fonte de emissão devido ao tráfego rodoviário, sobretudo da
EN 342 e ER 17-1.
Ao nível do ruído, foram efetuadas medições em três pontos que permitiram concluir que em dois
dos pontos os valores medidos se encontram em conformidade com os valores limite de
exposição, determinados pela legislação, dado que se trata de uma zona mista, conforme
determinado pelo Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo. No entanto, no ponto de
medição situado junto à ER 17-1, constatou-se que os valores medidos são superiores aos valores
limite de exposição, devido exclusivamente ao tráfego rodoviário que essa via apresenta.
Para além da influência das vias rodoviárias, as atividades industriais atualmente em
funcionamento na ZI da Pereira podem induzir a emissão de poluentes atmosféricos. Os
poluentes emitidos por estas atividades, e que podem afetar a qualidade do ar, são
essencialmente partículas e compostos orgânicos voláteis (odores).
Contudo, tendo por base a estação de monitorização do ar mais próxima verifica-se que na região
norte, zona interior, a qualidade do ar 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 no mínimo de 80%.
Morfologicamente a área de implantação do projeto insere-se numa área, que varia de inclinações
pouco acentuadas (no quadrante norte) a acentuadas (no quadrante sul), sendo caracterizada por
um uso do solo dominado pelo uso industrial e floresta, existindo ainda, pequenas parcelas agrícolas e
uma área de deposição de terras na zona central da área de expansão da zona industrial (Figura 4).

Deposição de terras

Figura 4 – Deposição de terras na zona central da área de estudo.

As pequenas parcelas agrícolas 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
pastagem.
A área de deposição de terras, situada na zona central, possui áreas já decapadas para
implantação de indústria e de uma extensa área onde ao longo dos últimos anos têm sido
efetuados os depósitos. De salientar que juntamente com a área do depósito de terras têm sido
depositados vários tipos de resíduos nomeadamente resíduos de construção/demolição e
resíduos de jardinagem.
As áreas de floresta são ocupadas maioritariamente por pinheiro-bravo e eucalipto. Contudo, as
áreas de floresta têm vindo a degradar-se devido à proliferação de espécies exóticas,
nomeadamente a mimosa (Figura 5).
Este tipo de uso do solo com forte intervenção humana, confinante com área industrial existente e
próximo do núcleo urbano, reflete-se na presença, do ponto de vista da fauna e flora, de comunidades
comuns sem especial interesse de conservação quer seja no contexto nacional quer seja local.
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Na área de estudo as comunidades vegetais encontram-se muito perturbadas devido à presença
crescente de espécies exóticas, nomeadamente a mimosa. Esta espécie exerce uma forte pressão sobre
as outras espécies que poderão desaparecer.
Apesar da degradação das comunidades vegetais, na área de estudo está confirmada a presença de
algumas espécies de árvores ameaçadas e/ou protegidas pela legislação nacional. Entre estas,
está presente o sobreiro com alguns exemplares de pequenas dimensões.
Ao nível da fauna, no decurso os trabalhos de campo realizados, foi possível constatar que esta área
não assume relevância para a conservação de espécies de fauna, devido essencialmente à sucessiva
artificialização dos solos.

Pinhal e eucaliptal
Folhosas ripícolas
(biótopo ribeirinho)

Aterros com
vegetação herbácea

Acacial

Biótopo arbustivo

Figura 5 – Uso do solo na área de estudo

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, na envolvente da área de implantação do projeto
existem 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.
Quanto à qualidade da água subterrânea, de salientar que a captação a sul não é utilizada desde
2007. Quanto á captação a norte, de acordo com os dados do sistema nacional de informação os
recursos hídricos, esta apresenta uma qualidade aceitável que após tratamento está apta para
consumo humano.
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a área de estudo situa-se na bacia hidrográfica do rio
Corvo, localizado a cerca de 500 m a oeste da zona industrial da Pereira. Ao longo da sua extensão
o rio Corvo possui vário afluentes, sendo que um deles limita a sul a área de expansão da zona
industrial.
No que concerne ao estado da massa de água ‘rio Corvo’, este apresenta um bom estado. No
âmbito dos trabalhos de realização do EIA, com o objetivo de obter uma caracterização físico-
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química mais local foram recolhidas três amostras de água superficial, duas no Rio Corvo e uma
amostra na linha de água que limita a sul a zona industrial.
As amostragens, no rio Corvo, foram realizadas a montante e jusante do que serão no futuro os
pontos de descarga das águas pluviais oriundas da zona industrial.
De acordo com as análises efetuadas, observa-se que todos os valores obtidos nos três pontos
onde foram recolhidas águas, apresentaram valores inferiores aos valores regulamentares
estabelecidos no Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto.
Quanto ao património arqueológico e construído, a prospeção realizada no terreno, o qual possuía
uma média visibilidade do solo, não levou à identificação de quaisquer ocorrências patrimoniais.
Em termos paisagísticos, a área de estudo corresponde à unidade de paisagem ‘Montes
Ocidentais da Beira Alta’, cuja paisagem é claramente dominada por colinas com altitudes
relativamente baixas em que a ocupação humana tem vindo a transformar a paisagem. Da
avaliação desenvolvida neste estudo concluiu-se que o local de implantação do projeto apresenta
uma qualidade visual reduzida e a sua envolvente, uma qualidade visual moderada.

Como é afetado o ambiente após a ampliação da zona industrial e que
medidas serão tomadas para diminuir os efeitos negativos significativos?
Com a implementação do projeto haverá um conjunto de ações com potencial para causar efeitos
negativos e positivos no ambiente. Na fase de construção os principais efeitos negativos resultam
sobretudo das operações de desmatação e das movimentações de terras (escavações e aterros)
que será necessário realizar para a construção dos arruamentos, estacionamentos, redes de
saneamento e abastecimento de água.
Na análise efetuada verificou-se que ocorrerão diversos impactes que na maior parte das
circunstâncias, serão insignificantes ou pouco significativos, temporários e coincidentes com a
fase de construção, pelo que o EIA propõe a elaboração e implementação de um plano de
acompanhamento ambiental da obra que contemple o conjunto de medidas proposta pelo EIA
para minimizar os impactes da fase de construção.
Na fase pós construção, os efeitos resultam da própria presença da zona industrial devidamente
infraestruturada com uma área total impermeabilizada que pode alcançar os 70%, no interior dos
lotes, o que equivale a cerca de 5,7 ha, correspondendo a 15% do total da área de intervenção.
Da execução deste projeto resulta a transformação definitiva e irreversível do território,
materializada numa alteração permanente do uso atual do solo com consequências negativas
sobretudo ao nível da geomorfologia local, na diminuição de infiltração de água devido ao
aumento das escorrências superficiais aquando da ocorrência de precipitação e ao nível da
paisagem local.
Antes de descrever os efeitos do projeto importa referir que do ponto de vista da classificação do
solo para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, segundo o Plano Diretor Municipal
de Miranda do Corvo a área de implantação da expansão da ZI encontra-se classificada como
‘Área empresarial e industrial’, pertencente à tipologia de Solo Urbano, ou seja, esta é uma área
que se destina à ocupação de instalações de atividades industriais e empresariais, sendo
admitidos estabelecimentos industriais, bem como a ocupação com estabelecimentos de
armazenagem, de serviços, de comércio e equipamentos de apoio a estas atividades.
No âmbito do PDM, é determinado para a área da zona industrial da Pereira, que seja elaborado
um Plano de Pormenor que pormenorize o planeamento urbanístico coordenando a circulação
viária e pedonal com a edificação proposta.
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O plano de pormenor foi realizado tendo 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. De referir, que a solução urbanística em avaliação no Estudo
de Impacte Ambiental é a que corresponde à solução prevista no plano de pormenor.
Tendo em consideração as condições de edificabilidade imposta pelo regulamento do Plano
Diretor Municipal verifica-se que o projeto cumpre com o estipulado, em relação à ocupação, uso
e transformação do solo, bem como ao nível das áreas de cedência a para áreas verdes,
equipamento coletivo e estacionamentos.
Ao nível das condicionantes destaca-se a presença de uma linha da rede elétrica de média tensão.
As consequências da condicionante da rede elétrica determinam que as coberturas, chaminés e
todas as partes salientes suscetíveis de ser normalmente escaladas por pessoas, os cabos deverão
ficar desviados a uma distância de pelo menos 4 m.
De seguida sintetizam-se os principais aspetos relacionados com os impactes que incidirão sobre
cada um dos fatores ambientais considerados no EIA.
Geologia e Geomorfologia
Em termos geológicos o principal impacte relaciona-se com o desmonte do substrato provocado
pelas escavações que serão realizadas para instalação do projeto às cotas que vierem a ser
planeadas.
No presente caso, em que o projeto se encontra em fase de estudo prévio, o volume de
escavações, está estimado que seja de 187 000 m3. Contudo, em fase de projeto de execução
prevê-se a distribuição dos lotes em socalcos o que se prevê venha a diminuir o volume de terras
a escavar.
Apesar de se tratar de um valor relevante, a intensidade do impacte é atenuada, pelo facto de
não estarem presentes na área formações geológicas com interesse económico ou
conservacionista e ainda pelo facto dos desmontes serem realizados com meios exclusivamente
mecânicos, portanto sem utilização de explosivos pelo que a este nível se considera que o
impacte é pouco significativo.
Já no que respeita à geomorfologia, tendo em conta o relevo existente na área de implantação do
projeto, verifica-se que as escavações e terraplenagens previstas irão romper a diversidade
geomorfológica local e promover uma simplificação do terreno. O traçado dos eixos viários
desenvolve-se de forma bastante independente da topografia natural, não sendo condicionado
ou adaptado à topografia existente ocorrendo aqui um impacte geomorfológico significativo.
Estes impactes ocorrem sobretudo durante a fase de construção tornando-se definitivos. Face à
natureza da intervenção estas alterações geomorfológicas não são minimizáveis.
De salientar ainda a estabilidade geomecânica dos próprios aterros e respetivos taludes que
passarão a constituir a nova forma geomorfológica local existindo aqui possibilidades de erosão
hídrica dos aterros com o arrastamento dos materiais para jusante podendo afetar a linha de
água recetora. Face a esta possibilidade são propostas medidas de gestão que minimizam este
efeito, nomeadamente, assegurar a desobstrução e limpeza das linhas de águas que recebem as águas
pluviais da Zona Industrial, bem como o acompanhamento regular das condições de escoamento nas
passagens hidráulicas.
Hidrogeologia
O conjunto de ações desenvolvidas durante a fase de construção contribuirá para uma afetação
direta da capacidade de infiltração e retenção das águas da chuva, diminuindo a recarga
subterrânea nesta fase. Esta situação será agravada ao longo da própria fase de implantação das
indústrias em que para além dos arruamentos também as áreas dos lotes serão em parte
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impermeabilizadas. Na situação de plena ocupação da área de expansão, a área impermeabilizada
irá aumentar, diminuindo assim a área de recarga em benefício da drenagem superficial.
Apesar de na envolvente da área de estudo, se terem identificado 2 captações de água, estas não
serão afetadas pelo projeto. Contudo, o aumento da área impermeabilizada irá afetar a condições
naturais de infiltração e recarga do aquífero traduzindo-se num impacte negativo importante.
Com as ações de construção existe o potencial para contaminar as águas subterrâneas. Contudo
tratando-se de uma área em que a vulnerabilidade do aquífero é baixa o efeito será insignificante.
Apesar desta situação são propostas medidas de minimização de boa prática ambiental que irão
reduzir esse efeito.
Recursos Hídricos Superficiais
O principal impacte sobre os recursos hídricos superficiais, seja durante a fase de construção seja
depois da construção, relaciona-se com o aumento do escoamento superficial das águas pluviais
em prejuízo da infiltração, derivado inicialmente da compactação dos solos e posteriormente da
impermeabilização provocada pela instalação das unidades industriais.
Estas situações irão conduzir a um aumento do escoamento das águas pluviais para as linhas de
água o que levará a um aumento do nível da água na entrada das passagens hidráulicas
existentes.
Da avaliação efetuada identificaram-se duas passagens hidráulicas críticas, uma próxima do
parque biológico (Figura 6) e outra na linha de água que limita a sul a zona industrial (Figura 7).

Figura 6 – Aspeto da passagem hidráulica sob a rua Pai Viegas junto ao parque biológico.

Figura 7 - Aspeto da passagem hidráulica correspondente á linha de água que limita a sul a zona industrial.
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A avaliação realizada pelo EIA conclui 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 (Figura 6 e 7).
No caso da passagem hidráulica, próxima do parque biológico, a altura da água a montante da
passagem hidráulica, na ocorrência do caudal de ponta de cheia, será da ordem de 3 vezes o seu
diâmetro, o que corresponde a cerca de 1,8 m.
No caso da passagem hidráulica situada a sul, a altura da água a montante da passagem
hidráulica, na ocorrência do caudal de ponta de cheia, 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.
No entanto, em períodos de pluviosidade intensa, quer as passagens hidráulicas identificadas
(Figuras 6 e 7), quer canais de água a montante não têm capacidade para encaixar o volume de
água expectável. Neste sentido, em caso ocorrer uma cheia centenárias, poderão vir a observarse alagamentos dos terrenos a montante das passagens hidráulicas. Caso o uso do solo se
mantenha agrícola, o alagamento irá ocorrer em terrenos agrícolas não pondo em perigo as
pessoas.
No entanto, tendo em conta que a área envolvente à passagem hidráulica junto ao parque
biológico é considerada, segundo o PDM, uma área residencial e, portanto, passível de
construção, os alagamentos poderão colocar em causa as futuras habitações. Neste caso os
efeitos são considerados significativos.
Para controlar as situações de alagamentos é proposto que as soluções de drenagem sejam
planeadas tendo em conta, quer a expansão da ZI quer a ocupação da área residencial prevista
em PDM.
Propõe-se ainda que seja efetuado o acompanhamento do estado de conservação das passagens
hidráulicas e das linhas de água, por forma a antecipar a ocorrência de entupimentos e
consequentemente alagamentos.
Ao nível da qualidade da água não são expectáveis alterações sobre qualidade da água do Rio
Corvo e da linha de água que limita a sul a zona industrial.
Qualidade do Ar
Com as ações construtivas e circulação de maquinaria associada ocorrerá a emissão de vários
poluentes com destaque para as partículas (poeiras). A suspensão de partículas do solo pela ação
do tráfego assume um papel mais significativo durante os meses mais secos.
Para além dos impactes associados às emissões de partículas, esperam-se também impactes
associados à emissão de outros poluentes associados aos 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 atuais níveis de qualidade do ar na área em
estudo.
Após a construção e com a implantação poderão afetar a qualidade do ar dependendo do tipo de
atividade que vier a ocupar a ZI, desconhecendo-se atualmente o tipo de atividades, face a esta
incerteza a significância do impacte poderá variar. Contudo, qualquer que seja o tipo de
estabelecimentos industriais estes terão de cumprir com legislação em vigor, inclusive de
emissões de poluentes atmosféricos, pelo que não se espera que os níveis de qualidade do ar
sejam afetados de forma a existirem incumprimentos.
Com o aumento das unidades industriais, é de esperar um aumento do tráfego quer ligeiro quer
de pesados, que se prevê provoque alguns impactes na qualidade do ar. No entanto, tendo em
conta a proximidade à variante da EN 342, que permite retirar tráfego do centro de Miranda do
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Corvo, considera-se que o impacte na qualidade do ar da circulação de veículos será pouco
sentido nos recetores sensíveis.
Ambiente Sonoro
Na fase de construção, os principais impactes previstos referem-se essencialmente aos níveis
sonoros emitidos pela utilização de máquinas e equipamentos no local da obra,
instalação/operação e desativação do estaleiro. 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.
Tendo em conta o tipo de operações em causa o ruído associado à construção poderá afetar de
forma significativa apenas as zonas da imediata vizinhança ao local da expansão da zona industrial
(distancias inferiores a 100 m).
No entanto, tendo em conta as medições de ruído realizadas neste estudo, as quais
contemplaram a zona industrial atualmente em funcionamento e a circulação automóvel das vias
à volta da zona industrial, constatou-se que os valores medidos se encontram em conformidade
com os valores limite de exposição, determinados pela legislação. Apenas um dos locais apresenta
valores superiores devido exclusivamente ao tráfego rodoviário da ER 17-1.
Tendo em conta que os locais onde ocorrerão as ações com maior emissão de ruído
(movimentação de terras) se localizam a mais de 100 m dos recetores sensíveis mais próximos da
área de intervenção, a afetação destes recetores será pouco relevante. Apesar disso, propõem-se
medidas no sentido de limitar as obras ao período diurno por forma a minimizar o efeito negativo.
Fauna e Flora
A área de expansão da zona industrial a ocupar pelos novos lotes e arruamentos, desenvolve-se
em zonas com um coberto vegetal bastante descaracterizado, destacando-se a presença de áreas
de aterros ocupados por vegetação herbácea típica de solos artificializados, 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.
Tendo em conta que na área de estudo as comunidades vegetais não apresentam valor
conservacionista, sendo comuns em toda a área envolvente, os impactes sobre a flora e
vegetação decorrentes da fase de construção são insignificantes.
Destaca-se, ainda, a presença de alguns exemplares de sobreiro (espécie protegida), sendo que a
maioria irá integrar as áreas verdes da zona industrial. No entanto, prevê-se que 10 dos sobreiros
com alturas compreendidas entre 2 e 4 m sejam afetados. Face à distribuição desta espécie na
envolvente e à dimensão os sobreiros afetados o efeito será pouco significativo. Apesar disso,
propõem-se medidas, nomeadamente a elaboração de um plano de integração paisagística, o
qual contempla a plantação de sobreiros por forma a minimizar o efeito negativo.
Em relação à fauna, a desmatação e movimentação de terras provocam a destruição dos biótopos
que albergam as comunidades de fauna, morte de indivíduos que estão alojados nos seus abrigos
e que não conseguirão fugir a tempo, atropelamento de pequenos vertebrados e aumento do
ruído com a consequente perturbação da fauna da área envolvente. Como consequência, durante
as obras, a globalidade da fauna que ocorre na área de intervenção direta do projeto tenderá a
afastar-se para as áreas vizinhas onde encontra biótopos com as mesmas características. Tendo
em conta a reduzida dimensão da área a intervencionar, o tipo de biótopos em presença e as
espécies que aí ocorrem, estes impactes embora negativos, são pouco significativos.
De salientar ainda que com a implementação do projeto não é afetada qualquer área classificada
a nível da conservação da natureza.
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Solos e Uso do solo
As ações construtivas, nomeadamente as escavações e aterros, provocarão a destruição das
características morfológicas dos solos a que se seguirá a sua artificialização mediante a
impermeabilização com a consequente alteração de uso.
Tendo em conta que, a maioria, dos solos em causa não possuem aptidão agrícola e que uma
parte significativa da ocupação da área de expansão da zona industrial, será realizada em área de
aterro e em área já terraplanada, tendo já ocorrido a alteração do perfil natural do solo,
considera-se que o impacte sobre os solos e o seu atual uso é pouco significativo.
Além das áreas referidas, serão também ocupados alguns solos agrícolas numa pequena área, a
noroeste da zona industrial, os quais correspondem às pequenas hortas de subsistência com
árvores de fruto e pequenas parcelas de pastagem, representando estes menos de 2% da área de
expansão da zona industrial. No entanto, de referir, que parte desses solos se encontram
ocupados por mimosa motivado pelo abandono da agricultura. Neste contexto, considera-se que
o impacte da artificialização solos, é pouco significativo e não minimizável.
Património arqueológico e construído
Genericamente, as intervenções a executar na área potencialmente geradoras de impactes no
âmbito arqueológico são: a desmatação, as movimentações de terras (escavações e aterros) e a
implantação do estaleiro.
Com base nos dados disponíveis, considera-se que estas ações não interferem direta ou
indiretamente com elementos de valor patrimonial conhecidos na área envolvente. No que
respeita ao próprio local de implantação do projeto em que segundo o levantamento de campo
efetuado o potencial arqueológico é nulo, não resultam quaisquer impactes.
Paisagem
Tendo por base a localização dos aglomerados urbanos face à área onde decorrerão as ações
construtivas e a instalação de novas indústrias, constatou-se que a visibilidade real sobre o
projeto é muito reduzida.
Acresce ainda que face à distribuição das áreas de povoamento relativamente à área visível da
expansão da zona industrial, verifica-se que a visibilidade sobre a área de expansão se concentra
na zona atualmente ocupada, pelo que não há afetação das obras de ampliação da zona industrial
sobre os aglomerados pelo que o impacte negativo é insignificante.
Com a ocupação dos lotes por parte das indústrias existirão mais áreas visíveis que poderá
conduzir a impactes na paisagem. Por forma a minimizar este impacte, propõe-se a realização de
um projeto de integração paisagística com o objetivo de dissimular a visibilidade sobre a área de
estudo.
Sócio-economia
A construção do projeto terá efeitos positivos no emprego e na atividade económica.
Apesar de se desconhecer o número de trabalhadores envolvidos na obra, bem como não se
podendo 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
ocorre um impacte positivo, ainda que pouco significativo. A adjudicação da execução do projeto
contribuirá para a faturação global do ramo da construção civil, bem como na ocupação de mãode-obra, embora que temporária e limitada à fase de construção.
Por outro lado, o investimento na expansão da Zona Industrial e a presença de trabalhadores
terão um impacte positivo nas atividades económicas a nível local, nomeadamente ao nível do

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão da Zona Industrial da Pereira
Resumo Não Técnico

Pág. 17 de 19

comércio e restauração e a nível regional por força das subcontratações e fornecimento de
materiais de construção resultando num impacte pouco significativo.
Os efeitos positivos mais importantes ocorrerão com a instalação das unidades industriais e
respetivo funcionamento. Atualmente, não é conhecido o tipo de unidades industrias que irão
ocupar a zona industrial. Todavia, apesar de se desconhecer o tipo e dimensão das atividades que
irão ocupar a expansão da ZI, esta ação traduz-se no desenvolvimento das atividades económicas
e criação de emprego, bem como na movimentação de veículos ligeiros e pesados.
As atividades que irão ocupar o futuro loteamento irão criar um número de empregos, que em
função do seu número conduzirá a impactes positivos importantes, dependendo do tipo de
atividades a desenvolver e da especialização da mão-de-obra. Assim, dependendo do número de
empregos criados os efeitos poderão ser muito significativos.
Quanto aos efeitos das atividades construtivas sobre as áreas urbanas e habitacionais poderão
ocorrer impactes negativos devido essencialmente à circulação de veículos pesados, com
consequências na segurança e perturbação da circulação nas áreas habitacionais próximas.
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 (emissão de ruído, poluentes atmosféricos) nas habitações mais próximas.
Por outro lado, tendo em conta a localização da expansão da ZI face à rede de estradas,
nomeadamente a proximidade à EN 342 (cerca de 300 m), a qual permite retirar tráfego do centro
de Miranda do Corvo, considera-se que o impacte da circulação de camiões será pouco sentido
nas vias circundantes e nos recetores sensíveis, pelo que o impacte, embora negativo será pouco
importante.

O que acontecerá na área do projeto caso este não obtenha aprovação?
A evolução das condições atuais desta área geográfica depende de vários fatores, difíceis de
prever, devido às rápidas alterações das dinâmicas macroeconómicas e da capacidade dos
municípios em influenciar a captação de investimentos, encontrando-se muito dependente dos
instrumentos de gestão territorial em vigor, nomeadamente do Plano Diretor Municipal (PDM) e
do Plano de Pormenor (PP) da zona industrial da Pereira.
Na área de implantação da expansão da ZI da Pereira e sua envolvente próxima, o PDM centra as
estratégias de desenvolvimento desse território na promoção das atividades empresariais e industriais
e no desenvolvimento de áreas residenciais, a norte, nascente e poente da área de expansão da ZI.
Na zona envolvente é expectável que os espaços classificados como espaços residenciais pelo
PDM mantenham o uso atual.
Quanto à área correspondente à expansão, a sua evolução 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. No entanto, tendo em conta o previsto no PDM e a existência
de um Plano de Pormenor para a zona industrial, mas também a indisponibilidade de lotes na atual ZI, e
à manifestação de interesse de investidores em ocupar essa área, considera-se que a tendência de
evolução será no sentido da ocupação industrial.
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.
Acresce que de acordo com a planta de ordenamento do PDM de Miranda do Corvo, existem apenas
duas áreas classificadas como área empresarial e industrial, nomeadamente a Zona Industrial da Pereira
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e a Zona Industrial de Vale de Marelo a norte do concelho. Ora, 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.
Na eventualidade de não se verificar a ocupação industrial é expectável que a área de depósito de
terras venha a aumentar, registando-se o crescimento da vegetação herbácea e arbustiva e o aumento
de áreas ocupados por mimosa.
No global, pelo menos a curto prazo não se registarão alterações relevantes ao nível dos diversos
fatores ambientais anteriormente caracterizados.

Como verificar a eficácia das medidas propostas para diminuir os efeitos
negativos?
Na sequência dos trabalhos desenvolvidos e apresentados no EIA, e tendo em conta que o projeto
se encontra em fase de estudo prévio, e face às alterações que irão ocorrer no escoamento
superficial das águas pluviais, concluiu-se que em sede de projeto de execução seja apresentado
um programa de monitorização para os recursos hídricos superficiais.
Este programa permitirá, controlar o arrastamento de sedimentos para as linhas de água e
acompanhar o estado de conservação das passagens hidráulicas das linhas de água que irão
receber as águas pluviais provenientes das áreas impermeabilizadas da zona industrial.
Esse acompanhamento permitirá, em caso de necessidade e de forma atempada promover
medidas de limpeza das passagens hidráulicas evitando o seu entupimento e consequentemente
inundações.
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