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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental  (AIA) do Projeto da Mina Ribeiro Seco 

(Projeto de Execução), a Comissão de Avaliação (CA) efetuou a apreciação técnica da documentação 

recebida tendo, nos termos do n.º 8 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. 152-B/2017, de 11 de dezembro, considerado necessária a 

apresentação de elementos adicionais e a reformulação do RNT, para efeitos de conformidade do Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA). 

Esta solicitação consta do ofício enviado pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), dirigido à 

SARBLOCO - Areias Industriais S.A.- o proponente, com a referência S051031-201908-DAIA.DAP, de 

28 de agosto de 2019 (anexo I). O prazo de resposta ao pedido de elementos adicionais é o dia 30 de 

setembro. 

Neste âmbito, e por solicitação SARBLOCO - Areias Industriais S.A. a VISA CONSULTORES, S.A., elaborou 

o presente documento, em formato de Aditamento ao EIA, tendo por objetivo dar resposta às questões 

colocadas pela CA.  

Na elaboração do Aditamento manteve-se a estrutura criada pela CA no ofício do pedido de elementos 

adicionais. Assim, as questões e os pedidos de informação adicional foram transcritos na íntegra, 

tendo-se, ponto por ponto, procedido aos esclarecimentos solicitados.  Foi ainda reformulado o RNT. 

 

ANTECEDENTES 

1. De acordo com o EIA, a área intervencionada pela SARBLOCO, S.A., atinge já 339 270 m2 (33,93 ha). 

Considerando os limiares de sujeição a AIA definidos no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, e tendo em conta que a exploração de depósitos minerais não se encontra ainda licenciada, 

tendo recorrido ao regime de regularização extraordinário de estabelecimentos e explorações 

existentes, instituído através do Decreto-Lei n.º 165/2014, deverá ser esclarecido como foi atingida 

essa área de exploração sem que o projeto tenha sido anteriormente sujeito a AIA. 

A área da mina de Ribeiro Seco engloba duas pedreiras, denominadas Ribeiro Seco (n.º 6508) e Ribeiro 

Seco n.º 1 (n.º 6518). 

O processo de licenciamento da pedreira Ribeiro Seco n.º  1 (n.º 6518) foi instruído junto da DRE-LVT em 

13 de setembro de 1995. O processo foi instruído nos termos do já revogado Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 

de março, e incluía a certidão de localização emitida pela Comissão de Coordenação Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo e a aprovação da Câmara Municipal da Nazaré, condicionada à apresentação de um Plano 

de Recuperação Paisagística. O Plano de Recuperação Paisagística foi entregue a 27 de fevereiro de 

1997 junto da entidade licenciadora, após ter sido aprovado pela Câmara Municipal da Nazaré.  

A pedreira foi alvo do processo de adaptação nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 

6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. O processo de 

adaptação foi concluído em 15 de março de 2006, com a aprovação do Plano de Pedreira por parte da 

DRE-LVT. 
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Esta pedreira foi abrangida pelo regime do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, não 

tendo sido emitida decisão1 por parte da DRE-LVT. 

Por sua vez, o processo de licenciamento da pedreira Ribeiro Seco (n.º  6508) foi instruído junto da 

DRE-LVT em 13 de setembro de 1995, para uma área aproximada de 4,6 ha. O processo de licenciamento 

foi instruído nos termos do já revogado Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de março, e incluía a certidão de 

localização emitida pela Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo condicionada à 

obtenção dos pareceres da Câmara Municipal de Alcobaça e da DRARN-LVT (atual CCDR-LVT). O 

parecer de localização não condicionado foi emitido pela CCR-LVT (atual CCDR-LVT), em 10 de outubro 

de 1997. 

Devido à construção da autoestrada A8 (IC 1), a pedreira foi alvo de expropriação numa faixa de terreno 

com uma área de aproximadamente 1,2 ha, pelo que a sua área é de 3,4 ha. Devido a essa expropriação 

a pedreira passou a ter duas áreas, separadas fisicamente pela referida autoestrada. 

A pedreira foi alvo do processo de adaptação nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 

6 de outubro, alterado e republicado pelo decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. O processo de 

adaptação foi concluído em 4 de novembro de 2005, com a aprovação do Plano de Pedreira por parte da 

DRE-LVT. 

Esta pedreira foi abrangida pelo regime do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, não 

tendo sido emitida qualquer decisão2 por parte da DRE-LVT.  

Verifica-se nessa data que a atividade extrativa na propriedade da SARBLOCO não é compatível com os 

instrumentos de ordenamento do território em vigor, pelo que não é viável o licenciamento da ampliação 

das pedreiras Ribeiro Seco e Ribeiro Seco n.º 1 nos termos do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

Face a esse constrangimento legal, a SARBLOCO iniciou junto das entidades da tutela contactos que 

permitissem compatibilizar a atividade extrativa com os instrumentos de gestão do território. Nesses 

contactos foi sugerido que a SARBLOCO desenvolvesse um Plano de Pormenor para a área, a fim de 

introduzir alterações aos PDM em vigor. Esse Plano de Pormenor pretendia viabilizar a requalificação da 

área para um espaço de recreio e lazer. O referido Parque seria construído por fases, à medida que se 

desenvolvia a exploração das areias. Esse Plano de Pormenor foi, entretanto, abandonado, por falta de 

acolhimento por parte da Câmara Municipal. 

No âmbito da revisão dos PDM, a SARBLOCO considerou ainda a oportunidade de desenvolver as 

diligências necessárias com o objetivo de garantir que essa revisão pudesse vir a compatibilizar a 

atividade extrativa com o uso atual do solo (essencialmente florestal), tendo para o efeito realizado uma 

caracterização ambiental da área e avaliados os respetivos impactes ambientais decorrentes de uma 

eventual ampliação da exploração de areias. 

Em agosto de 2010, com o objetivo de proceder ao aproveitamento do caulino contido nas areias, a 

SARBLOCO efetuou o pedido de atribuição direta de concessão para a Mina de Ribeiro Seco, nos termos 

da alínea c) do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, e do artigo 17.º do Decreto-Lei 

n.º 88/90, de 16 de março, para a totalidade da sua propriedade3 (incluindo as duas pedreiras). Este 

processo ainda decorre na Direção Geral de Energia e Geologia.  

 
1 Entretanto, a SARBLOCO desistiu desse procedimento, tendo sido considerado extinto pela DGEG, em 24 de março de 2017. 
2 Idem 
3 Cerca de 67,6 ha (675 800 m2) 
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Já em dezembro de 2015 a SARBLOCO, procedeu à instrução do processo de regularização1 aplicável aos 

estabelecimentos industriais de aproveitamento de depósitos minerais constante no Decreto -Lei 

n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria n.º  68/2015, de 9 de março, para a área de concessão 

mineira, uma vez que esta área não é, na totalidade, compatível com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares, especificamente com o Plano Diretor Municipal da Nazaré e com o Plano 

Diretor Municipal de Alcobaça, nem com a servidão e restrição de utilidade pública de Reserva Agr ícola 

Nacional (RAN). 

De facto, com o Plano de Lavra e considerando (eventual) futura Declaração de Impacte Ambiental 

favorável, será possível efetivar o pedido de concessão de exploração da mina de Ribeiro Seco, nos 

termos da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março.2 

2. Tendo sido referido na apresentação do projeto em causa que as pedreiras têm, agora, nova 

administração deve constar no capítulo de antecedentes do EIA data em que ocorreu esta alteração. 

A deliberação para a nova administração ocorreu em 5 de junho de 2017, conforme certidão permanente 

que se apresenta em anexo II. 

 

PROJETO 

1. Nada é referido quanto ao tipo de instalações sociais existentes nem quanto à eventual existência 

de oficinas de manutenção de viaturas, máquinas e equipamentos, pelo que deverão ser clarificados 

os anexos mineiros atualmente existentes na exploração, e a instalar futuramente. 

As instalações sociais atualmente existentes contemplam uma sala de reuniões (que inclui edifício 

administrativo de apoio à báscula e laboratório), sala de refeições e sanitários. A localização dessas 

instalações, entre outras atualmente existentes, é apresentada no Desenho 2 do projeto. Na Figura 1 

apresenta-se um pormenor desse desenho centrado na zona onde se encontram as instalações de apoio 

da mina. 

Conforme referido no projeto, prevê-se a construção de novas instalações para substituições das 

instalações que se encontram obsoletas. 

As instalações sociais existentes são em edifícios modulares pré-fabricados, prevendo-se a construção 

de um edifício em alvenaria, combinado com estruturas modulares pré-fabricadas, já em exceção, para 

incluir todas as instalações administrativas, sociais e de higiene. 

Atualmente, as manutenções dos equipamentos são realizadas no interior do pavilhão da unidade de 

secagem que não reúne as condições necessárias para essa prática, possuindo apenas o piso 

impermeabilizado com betão. Está prevista a construção de uma oficina que reúna as condições 

necessárias para a manutenção dos equipamentos da mina, a qual irá funcionar no edifício em construção 

para as instalações sociais e de higiene. 

As instalações de apoio futuras encontram-se indicadas no Desenho 3 do projeto. Na Figura 2 

apresenta-se um pormenor desse desenho centrado na zona onde estão previstas as instalações de apoio 

da mina. 

 
1 Sem qualquer decisão até à presente data. 
2 Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém-se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na Lei n.º 54/2015, de 22 de junho. 
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Figura 1 – Pormenor do Desenho 2 do projeto. 
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Figura 2 – Pormenor do Desenho 3 do projeto. 
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2. Atualizar a situação de referência do projeto, uma vez que na apresentação foram referidas diversas 

alterações: substituição das instalações sociais e oficinas e de equipamentos, designadamente, a 

fossa e o depósito de gasóleo, implantação de novas estruturas, por exemplo, a ilha para 

abastecimento, etc.).  

Conforme referido na resposta ao ponto anterior, existem na área da mina instalações de apoio que serão 

substituídas no futuro, estando essa operação já a decorrer, designadamente:  

• Construção de um edifício em alvenaria, combinado com estruturas modulares pré-fabricadas, 
onde irão funcionar as instalações administrativas, sociais, de higiene e oficina. Essa nova 
construção irá substituir as instalações sociais atualmente existentes que se encontram obsole tas 
e que serão desmanteladas. No caso da oficina será uma construção de raiz, uma vez que as 
manutenções decorrem no pavilhão da secagem que não apresenta condições para essa prática;  

• O sistema de esgotos domésticos dessa nova construção será provido de uma nova fossa sética 
estanque que será regularmente esgotada pelos serviços municipalizados ou por outro operador 
de gestão de resíduos licenciado. A fossa atualmente existente será desmantelada juntamente 
com as respetivas instalações; 

• No caso da oficina, será também provida de uma fossa independente para tratamento das águas 
a utilizar nas operações de manutenção dos equipamentos. De referir que essa fossa constituirá 
um separador de hidrocarbonetos, não se prevendo a necessidade de descarga de águas 
residuais. Os resíduos da separação serão encaminhados para um operador de gestão de 
resíduos licenciado; 

• Quanto ao depósito de gasóleo refere-se que já foi desmantelado, estando prevista a construção 
de um novo depósito que irá possuir melhores condições, des ignadamente ao nível da ilha de 
abastecimento que terá um separador de hidrocarbonetos. Também neste caso não se prevê a 
descarga de águas residuais, sendo os resíduos da separação encaminhados para um operador 
de gestão de resíduos licenciado. Provisoriamente, a mina possui um depósito de gasóleo que 
se encontra no interior do pavilhão de secagem. 

A localização dessas instalações encontra-se prevista no Desenho 3 do projeto e indicado na Figura 2 

deste Aditamento. 

3. Uma vez que está em curso a renovação das instalações, apresentar também cartograficamente a 

sua nova localização. 

Conforme já foi referido, o projeto apresenta no Desenho 2 as instalações atualmente existentes e no 

Desenho 3 as instalações futuras (incluindo as que serão mantidas). Os pormenores desses dois 

desenhos são apresentados na Figura 1 e Figura 2, respetivamente, deste Aditamento. 

4. Indicar a capacidade de armazenamento do reservatório de gasóleo existente e as suas 

características construtivas, bem como a capacidade e características construtivas da bacia de 

retenção de derrames, se existente. Uma vez que foi referida a possibilidade de substituir o depósito 

atual, indicar se a capacidade de armazenamento será alterada. 

Conforme referido na resposta ao ponto anterior, o depósito de gasóleo já foi desmantelado, estando a 

funcionar provisoriamente dois depósitos no interior do pavilhão do secador até à construção do novo 

depósito de gasóleo. Esses dois depósitos são construídos em aço e não possuem bacia de retenção 

nem ilha de abastecimento, situação que se pretende corrigir com o novo depósito. Esses depósitos 

possuem uma capacidade de 10 000 L cada. 
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De referir que a opção pela construção de novo depósito, já posterior  à elaboração do projeto, se deveu 

ao facto de ser mais vantajosa em termos ambientais e funcionais em detrimento da aplicação de algumas 

melhorias, nomeadamente a ilha de abastecimento que esse depósito não possuía.  

Assim, o novo depósito de gasóleo será construído com bacia de retenção e ilha de abastecimento e terá 

uma capacidade de 20 000 L. 

5. Indicar a área e localização da ilha de abastecimento a implementar e as suas características. 

A ilha de abastecimento será construída junto ao depósito de gasóleo, cuja localização se apresenta nos 

Desenho 2 e 3 do projeto e também na Figura 1 e Figura 2 deste Aditamento. 

A área e características construtivas dessa ilha de abastecimento, bem como o respetivo depósito de 

gasóleo, serão definidas em projeto a sujeitar a licenciamento junto da Câmara Municipal da Nazaré. 

Nesta fase, apenas se poderá referir que a ilha será construída com uma laje em betão e terá um sistema 

de drenagem das águas para encaminhamento para o separador de hidrocarbonetos. 

6. Indicar as capacidades de armazenamento dos reservatórios de GPL existentes e confirmar o 

consumo anual (o qual é apresentado em litros, sendo costume vir expresso em metros cúbicos). 

Os dois reservatórios de armazenamento de GPL possuem uma capacidade de 22 200 L cada ou 22,2 m3 

cada. 

O consumo anual de GPL está previsto em cerca de 50 000 L ou 50 m3, conforme referido no projeto. 

7. Caso a exploração possua oficina, indicar as operações de manutenção nela realizadas, as 

substâncias perigosas armazenadas, respetivas capacidades de armazenamento e quantidades 

anuais manipuladas/consumidas, condições de armazenamento - local coberto ou descoberto, solo 

não impermeabilizado ou impermeabilizado (nesse caso descrevendo o tipo de pavimento), 

existência de bacias de contenção de derrames (descrevendo o tipo de material construtivo e 

respetiva capacidade), existência de rede de drenagem de águas oleosas e de separador de 

hidrocarbonetos e indicação do ponto de rejeição dessas águas. 

Conforme já foi referido, a mina terá uma oficina para manutenção dos equipamentos, a qual se encontra 

em construção. Nessa oficina pretende-se proceder apenas às manutenções e pequenas reparações dos 

equipamentos. Caso surja a necessidade de proceder a reparações mais complexas, os equipamentos 

serão reparados nas oficinas de cada marca ou nos representantes oficiais. Pretende -se, assim, efetuar 

apenas mudanças de óleo e lubrificações e pequenas reparações.  

A oficina terá uma fossa com separador de hidrocarbonetos para tratamento das águas de limpeza dos 

equipamentos, prevendo-se a reutilização da água e o encaminhamento dos resíduos para operador de 

gestão de resíduos licenciado. De referir que não está prevista a rejeição de águas da oficina, que será 

coberta e com piso impermeabilizado em betão. 

No interior da oficina existirá uma zona de armazenamento de óleos e massas lubrificantes que serão 

colocados sobre bacias de contenção de derrames, apesar do piso da oficina ser impermeabilizado 

(betão) e coberto. Essas bacias de contenção de derrames existirão em número suficiente para armazenar 
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instantaneamente todos os produtos, incluindo os óleos usados a produzir, prevendo -se que venham a 

possuir as seguintes dimensões: 

• Pelo menos 50% da capacidade máxima do reservatório a armazenar, individualmente; 

• 110% da capacidade de armazenagem do maior reservatório ou 25% da capacidade total dos 
recipientes colocados dentro da bacia, consoante o que for maior, para armazenamento de vários 
produtos. 

As bacias de contenção serão impermeabilizadas (em aço) e sem aberturas, de modo a evitar a 

possibilidade de dispersão e de contaminação. Junto às bacias existirá material absorvente para limpeza 

de eventuais derrames. 

De referir que as operações de manutenção e reparação a realizar na oficina se rão realizadas, 

maioritariamente, por subcontratação. Por esse facto, não haverá necessidade de efetuar armazenamento 

significativos de consumíveis, nem a produção de resíduos será significativa, uma vez que tudo estará a 

cargo da empresa subcontratada. Ainda, existirá um armazenamento temporário de consumíveis até um 

máximo de 6 bidões de óleo e 10 latas de massas lubrificantes. Prevê-se um consumo anual máximo de 

20 bidões de óleo (200 L cada) e 50 latas de massas lubrificantes (15 kg cada). 

8. O Relatório Síntese refere que será substituída a atual central de lavagem de areias por outra. No 

entanto, a legenda do Desenho 3 alusiva às centrais de lavagem de areias, pressupõe a manutenção 

de duas: 1a) central de lavagem a remover, 1b) central de lavagem a instalar e 1c) central de lavagem 

a manter. Solicita-se, assim, o esclarecimento deste aspeto. 

O zonamento proposto no Desenho 3 do projeto procurou discriminar em três itens o que se pretende 

realizar com a central de lavagem existente e futura, nomeadamente:  

• 1a) central de lavagem a remover; 

• 1b) central de lavagem a instalar; 

• 1c) central de lavagem a manter. 

A instalação existente no ponto 1a) corresponde a uma central de lavagem obsoleta e já desativada que 

se pretende desmantelar. Trata-se da central de lavagem onde foram produzidas no passado as areais 

lavadas. 

A instalação existente no ponto 1b) constitui a nova unidade de lavagem e que neste momento já se 

encontra instalada no terreno e em pleno funcionamento. Essa unidade de lavagem, mais moderna, 

encontra-se instalada no interior de um pavilhão modular pré-fabricado, coberto e com piso 

impermeabilizado em betão. Trata-se de uma melhoria significativa em termos ambientais e operacionais, 

comparativamente com a central antiga que funcionava a descoberto e assente diretamente sobre o 

maciço arenoso. 

A instalação existente no ponto 1c) corresponde a um crivo escorredor que permite a separação 

areia/água resultante da exploração com a draga. A areia é encaminhada para a nova central de lavagem 

(ponto 1b)), onde se processa a beneficiação propriamente dita e a água é devolvida à lagoa, onde 

decorre a exploração abaixo do nível freático. 

Em termos funcionais, as instalações existentes nos pontos 1b) e 1c) são complementares e passam a 

constituir a futura instalação de lavagem como um todo. 
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9. Indicar qual o encaminhamento das águas pluviais que drenam a área de implantação do posto 

combustível e tratamento previsto em caso de derrame. 

Conforme já referido, o novo depósito de gasóleo a instalar na área da mina será provido de ilha de 

abastecimento, com encaminhamento das águas para separador de hidrocarbonetos. Na periferia existirá 

um sistema de drenagem que encaminhará as águas para esse separador, prevendo um tratamento 

simples de separação água/combustível.  

O objetivo principal da ilha será acolher eventuais derrames decorrentes do abastecimento e o respetivo 

tratamento das águas no separador de hidrocarbonetos. 

10. As pargas de terras vegetais são armazenadas a cerca de 2 m da bordadura da exploração. 

Considerando o previsto aumento da área a explorar, a circulação de máquinas, o elevado período 

de tempo que estes solos terão que ficar armazenados, e o seu eventual ravinamento, esta distância 

não se afigura capaz de garantir a integridade física destes materiais, devendo a mesma ser 

reavaliada, no que respeita às pargas já existentes e previstos novos locais, que não conflituem 

com a exploração, para futuras pargas. 

O projeto refere que as pargas serão armazenadas a pelo menos 2  m da bordadura da escavação que é 

a distância que se considera mínima para evitar misturas entre materiais e para garantir a integridade das 

pargas a curto prazo. O que se pretende é que as pargas sejam armazenadas a uma distância superior, 

conforme se verifica atualmente nas pargas existentes, no sentido de evitar conflitos com as operações 

de lavra. 

Também refere o projeto que as operações de recuperação paisagística serão desenvolvidas de forma 

concomitante com a lavra, onde necessariamente haverá aplicação das terras vegetais a rmazenadas em 

pargas. 

Deste modo, o armazenamento em pargas pretende-se que seja reduzido ao mínimo tempo possível e 

sempre afastado da bordadura da escavação, o que irá salvaguardar da ação de eventuais ravinamentos 

que possam ocorrer. 

O planeamento das ações de lavra e recuperação paisagística será realizado em contínuo, havendo uma 

gestão cuidada das várias pargas, procurando seguir os seguintes princípios:  

• Utilizar na recuperação paisagística as terras vegetais armazenadas há mais tempo, desde que 
as distâncias o permitam; 

• As novas pargas a criar deverão estar suficientemente afastadas da bordadura da escavação, 
considerando a evolução futura da exploração; 

• Reparar os ravinamentos que possam ocorrer, preferencialmente, nas pargas mais próximas da 
bordadura da escavação. 

 

CARTOGRAFIA 

11. Disponibilizar a área de implantação do projeto em formato shapefile (ESRI), no sistema de 

coordenadasPT-TMO6-ETRS89 (EPSG:3763). 

A área de implantação do projeto em formato shapefile (ESRI), no sistema de coordenadas 

PT-TMO6-ETRS89 (EPSG:3763), encontra-se em CD apenso e parte integrante do presente Aditamento. 

Em anexo III apresentam-se as coordenadas da poligonal da área de concessão da Mina no sistema 

ETRS89 (TM06). 
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CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS 

DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Recursos Hídricos 

12. Indicar o volume de água aduzido às instalações sanitárias. Atendendo a que a água aí utilizada é 

proveniente do furo da exploração, alerta-se para a necessidade de atualização do respetivo TURH, 

uma vez que os usos a ele associados referem-se à lavagem de areias e rega de caminhos, e nesse 

caso deverá ser uso para consumo humano. 

As instalações sanitárias atualmente existentes são deficitárias em termos operacionais e funcionais, 

prevendo-se a construção de novas instalações devidamente apetrechadas com balneários, sanitários e 

lavatórios, onde será expectável um consumo de água ligeiramente superior. De referir que não existe 

qualquer registo dos consumos de água atuais, pelo que não é possível apresentar o volume de água 

aduzido a essas instalações. 

No futuro e considerando o incremento do quadro de pessoal para 25 trabalhadores, poder-se-á 

apresentar uma estimativa do consumo de água nas instalações sanitárias a construir. Assim, admitindo 

um consumo per capita na ordem dos 60 L/dia e um total de 250 dias de trabalho por ano, será expectável 

um consumo total na ordem dos 375 000 L/ano. 

Relativamente à alteração de uso no TURH existente para contemplar o consumo humano nas instalações 

sanitárias e de higiene da Mina, refere-se que já foi efetuado o pedido de alteração via plataforma do 

SiliAmb. Para a tramitação desse pedido é necessária a apresentação dos seguintes elementos:  

• Declaração dos SMAS da Nazaré da impossibilidade de ligação à rede pública de abastecimento 

de água, que se encontra em anexo IV; 

• Análise da água da captação, no sentido de verificar a possibilidade de poder ser usada para 

consumo humano nas instalações sociais, de que se aguarda resultados. 

13. Indicar, ainda, o volume de água utilizado nos trabalhos extrativos e na rega dos caminhos 

(proveniente dos lagos e complementada pela água do furo). 

A atividade extrativa não implica diretamente o consumo de água, uma vez que a água da  draga é 

devolvida ao aquífero aquando da separação areia/água a realizar no crivo escorredor. De referir que não 

é possível contabilizar a água intersticial que segue com a areia para a central de lavagem.  

No projeto é referido que se estima um consumo de 5000 L/ano de água para a unidade industrial de 

lavagem das areias e para a rega dos caminhos. Estima-se que a rega dos caminhos represente cerca 

de 80 % desse consumo, ou seja, 4000 L/ano. A restante quantidade será para reposição das perdas 

resultantes do próprio processo produtivo. 

O facto de a exploração vir a ser desenvolvida maioritariamente pela draga, reduzindo significativamente 

o transporte por dumper até à central de lavagem, irá significar que a rega dos caminhos seja restrita à 

zona de expedição da areia. Acresce que a maior parte da água utlizada na central de lavagem será 

proveniente do aquífero livre, como resultado da exploração com a draga, o que requer a reposição de 

água a partir da captação apenas para perdas da água intersticial no produto final e por evaporação. Por 

estes factos se justifica um consumo de água relativamente reduzido.  
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Geologia 

14. Considera-se adequada a informação constante no EIA no respeitante aos fatores ambientais 

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, mas a estruturação da informação não é por vezes a 

mais adequada. Há, portanto, necessidade de complementar alguns aspetos na caraterização da 

situação de referência. O Capítulo 1.3. Geologia e Geomorfologia, encontra-se dividido em 5 

subcapítulos, cujos títulos, além de não aludirem à geomorfologia, não a caraterizam minimamente. 

São fornecidas algumas indicações geomorfológicas [e.g. (...) a mina localiza-se numa unidade 

geomorfológica, de estrutura anticlinal, designada por vale tifónico de Caldas da Rainha (...)], mas 

que se considera insuficientes. Contudo, aspetos da geomorfologia em falta no capítulo 1.3 estão 

caraterizados noutras partes do EIA, nomeadamente no subcapítulo 1.11.4 Análise da paisagem 

(e.g. relevo, declives). Assim, esses aspetos deverão também figurar no capítulo referente à 

geomorfologia, além de outra informação que considerem relevante. 

À escala regional a área da mina insere-se num vale bastante largo de fundo aplanado de orientação 

NE-SW. Esse vale, com uma tectónica de origem salífera, denominado vale tifónico de Caldas da Rainha, 

constitui uma estrutura em anticlinal cujo núcleo foi fortemente condicionado pela erosão.  

As vertentes desse vale, por vezes, bastante íngremes, são constituídas por formações carbonatadas 

jurássicas, mais resistentes à erosão, enquanto o seu núcleo é ocupado por formações arenosas 

plio-plistocénicas, onde ocorre o recurso mineral em exploração na área da mina.  

De salientar que nas proximidades da área da mina a vertente ocidental do vale tifónico já foi totalment e 

degradada pela erosão enquanto a vertente oriental se encontra subjacente às formações de idade 

cretácica e cenozóica que constituem o sinclinal de Alpedriz - Porto Carro. Desta forma, a área da mina 

constitui, em termos morfológicos, uma zona bastante aplanada, localmente interrompida pela rede 

hidrográfica que se instalou nas últimas dezenas de milhares de anos.  

A drenagem superficial é realizada para Sul, através da rede hidrográfica do rio das Azenhas, afluente do 

rio da Areia, em Ribeira de Pereiro. Esse rio possui um carácter temporário com enormes influências 

sazonais. 

Em termos topográficos a área da mina encontra-se bastante intervencionada pela atividade extrativa, 

onde o carácter aplanado da área foi substituído por taludes de escavação. O desní vel de cotas é da 

ordem dos 35 metros, atingindo a cota 75 no extremo Noroeste e a cota 40 no extremo Sul (no talvegue 

do Rio das Azenhas). Os desníveis nas escavações são menores, atingindo um máximo na corta este da 

mina (da ordem dos 20 m). 

Ordenamento do Território 

15. Quantificar a área de intervenção que recai no concelho de Alcobaça e a área de intervenção que 

recai no concelho da Nazaré. 

No que respeita à sua incidência nos concelhos abrangidos, a área de intervenção encontra -se divida da 

seguinte forma:  

Alcobaça Nazaré 

Área de intervenção  

42,38 ha 25,22 ha 

Área total: 67,6 ha 
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16. Complementar a informação anterior com o valor da área total de impermeabilização prevista para 

a área de intervenção. 

A área total de impermeabilização prevista (considerando os anexos sociais e as infraestruturas de apoio 

industrial) corresponde a cerca de 0,5 ha, localizada, em exclusivo, no concelho da Nazaré (o que 

corresponde a menos de 2% da área de intervenção localizada no concelho).  

17. Relativamente ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT), 

complementar a informação constante do EIA com extratos das plantas referentes à Estrutura 

Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) e aos corredores ecológicos estruturantes 

e verificar o enquadramento/confrontação da área de intervenção com a Planta de Riscos do 

PROTOVT. 

Sobre o PROTOVT é apresentado na Figura 3 o extrato da planta referente à Estrutura Regional de 

Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) e aos corredores ecológicos estruturantes .  

Sobre o PROTOVT é apresentado na Figura 4 o extrato da planta referente ao 

enquadramento/confrontação da área de intervenção com a Planta de Riscos.  

O PROT OVT determina o conhecimento, a delimitação e a cartografia das áreas mais vulneráveis aos 

diversos tipos de risco identificados, bem como o controle rigoroso e continuado do estado de 

conservação de infraestruturas e equipamentos, como questões preferenciais a estabelecer no seu 

quadro de vigência. 

Da análise da Planta de Riscos do PROT OVT (Figura 4) verifica-se a incidência da área de intervenção 

na classe associada ao risco de Perigosidade sísmica moderada. 

No âmbito do risco sísmico o plano determina as seguintes diretrizes: 

1. Projetar as infraestruturas de acordo com todas as normas de segurança, a fim de evitar que o 

colapso de uma rede de infraestruturas comprometa outra(s), em caso de sismo; 

2. Promover, nas áreas de perigosidade sísmica elevada, estudos de avaliação do estado de 

segurança estrutural antissísmica de estruturas e infraestruturas vitais (rede hospitalar e de 

saúde, rede escolar, quartéis de bombeiros e instalações de outros agentes  de proteção civil e 

da Cruz Vermelha Portuguesa, infraestruturas viárias, redes de abastecimento de energia e de 

água) e dos edifícios dos centros urbanos antigos, e implementar medidas de reforço estrutural;  

3. Projetar os novos edifícios e planear as novas áreas urbanas (nas zonas classificadas com 

perigosidade sísmica elevada e moderada) de forma a reduzir a vulnerabilidade dos edifícios face 

aos sismos e facilitar a intervenção de socorro em situação de emergência, garantindo distâncias 

de segurança adequadas entre os edifícios; 

4. Definir e divulgar as áreas de socorro e de reagrupamento para a população e salvaguardar as 

acessibilidades aos espaços seguros, em situação de catástrofe sísmica, em articulação com os 

Planos de Emergência Municipais, Distritais e Nacional. 
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18. O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos deve incluir e explicitar como será garantida a 

estabilização dos taludes e a salvaguarda da distância de 10 m da sua base ao curso de água REN. 

A garantia do cumprimento da estabilização dos taludes de escavação encontra-se suportada pelos 

elementos de projeto, nomeadamente pela configuração projetada para a escavação e pela recuperação 

paisagística a realizar depois da lavra. 

Relativamente ao primeiro aspeto há a salientar o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 162/90, de 

22 de maio, designadamente na alínea a) do artigo 127.º que refere a necessidade do perfil da frente não 

ter uma inclinação superior a 45º. Por esse facto, a escavação acima do nível freático foi definida com 

uma única bancada, com uma inclinação de 45º. Será essa bancada que estará mais próxima do curso 

de água REN. 

Quanto à recuperação paisagística, refere-se que as medidas propostas irão incrementar o fator de 

estabilidade dos taludes de escavação pela aplicação das sementeiras propostas, tornando os taludes de 

escavação estáveis a longo prazo. 

Quanto à distância de 10 m ao curso de água REN refere-se que o projeto contempla uma distância 

mínima de 20 m que irá permitir intervir em tempo útil, caso venham a ocorrer instabil idades nos taludes 

de escavação. 

Deste modo, refere-se que não está prevista a interferência com o curso de água REN e que estará 

salvaguardada a necessária distância de 10 m à bordadura da escavação. 

Apesar disso, considera-se pertinente incluir um conjunto de medidas que irão permitir monitorizar as 

atividades a desenvolver na mina, no sentido de salvaguardar a estabilidade dos taludes e o cumprimento 

da faixa de 10 m ao curso de água REN (que o projeto prevê antes uma faixa mais alargada, de 20  m). 

Assim, propõe-se a aplicação das seguintes medidas: 

• Marcação topográfica no terreno, através de piquetagem, das faixas de 20 m e 10 m ao curso de 
água REN. Essas marcações deverão ser realizadas à medida que a lavra evolui em área;  

• Colocação de um murete de terras na bordadura da escavação (no limite da faixa dos 20 m) que 
impeça a entrada de águas para o interior da corta, evitando a criação de ravinamentos que 
conduzam à instabilização dos taludes; 

• Avaliação pericial em contínuo do estado de estabilidade dos taludes de escavação, com maior 
destaque para os taludes finais próximos da faixa de proteção ao curso de água REN;  

• Verificação em contínuo da implementação do Plano de Recuperação Paisagística . 

O facto de existir atualmente intervenção na faixa de 20 m de proteção, designadamente a Norte da A8, 

traduzida pela constituição de pargas para armazenamento das terras vegetais resultantes da 

decapagem, requer a aplicação de medidas de monitorização específicas no sentido de assegurar a 

estabilidade dessas pargas e evitar a afetar do curso de água REN e da faixa de proteção de 10 m. 

Salienta-se que essas pargas foram constituídas com a dupla função de permitir o armazenamento das 

terras vegetais, mas, principalmente, para constituírem uma barreira visual para a A8. 

Assim, no sentido de avaliar a estabilidade dessas barreiras visuais propõe-se a aplicação de um 

programa de monitorização específico para os recursos hídricos que consist irá numa avaliação pericial 

das condições de estabilidade dessas estruturas. A avaliação será realizada por observação pericial com 

uma periodicidade trimestral cujo programa se apresenta no Quadro 1. Na Erro! A origem da referência 

não foi encontrada. e Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresentam-se os locais de 

observação. 
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 – Programa de monitorização para avaliação das condições de estabilidade das barreiras 
visuais, inserido nos recursos hídricos. 
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PARÂMETROS 

A AVALIAR 
LOCAL DE 

AMOSTRAGEM 
MÉTODOS DE 

AMOSTRAGEM 

FREQUÊNCIA 

E PERÍODO 

DE 
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CRITÉRIOS 

DE 
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DO 

DESEMPENHO 

MEDIDAS A 

IMPLEMENTAR 

EM CASO DE 

DESVIO 

DURAÇÃO 
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Estabilização 
dos taludes e 
salvaguarda 
de distância 
de 10 metros 
da base dos 
taludes das 

barreiras 
visuais ao 
curso de 

água REN 
(rio das 

Azenhas) 

Ponto 1: 
39°38'15.25"N  
8°58'26.52"W 

Ponto 2: 
39°38'11.50"N 
8°58'24.95"W 

Ponto 3: 
39°38'8.31"N  
8°58'25.05"W 

Ponto 4: 
39°38'4.22"N 
8°58'26.85"W 

Observação 
in loco com 

registo 
fotográfico. 

Trimestral 

O pé do 
talude deve 
conservar 

uma 
distância 

mínima de 
10 metros à 

linha de 
água. 

Reforçar 
coberto 

vegetal no pé 
do talude. 
Caso não 

seja 
suficiente 

deverão ser 
colocadas 
sulipas nas 

áreas onde a 
distância não 
esteja a ser 
cumprida. 

Fases de 
exploração e 

de desativação 
do Projeto. 

 

 
Fonte: Base cartográfica do Google Earth, fotografias aéreas de 11 de agosto de 2019.  

 
Limite da mina Local de amostragem 
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De referir que existe uma faixa de aproximadamente 55 m onde já foi afetada a faixa de proteção de 10 m 

ao curso de água REN. Para essa situação em concreto, deverá ser refeito o reperfilamento do talude, no 

sentido da reposição da faixa de proteção de 10 m. Essa medida será de aplicação imediata. 

19. Cumulativamente e neste contexto, o plano de lavra (peças desenhadas) deve: 

i. Assinalar o curso de água e respetivas margens, em todas as peças desenhadas; 

ii. Assinalar e salvaguardar a distância de 10m entre o curso de água e os limites assinalados 

relativos à Escavação (Planta 03) e à Lavra (plantas 04, 05 e 06). 

Relativamente a este aspeto e conforme resposta ao ponto anterior, a faixa de proteção ao curso de água 

que atravessa a área da mina foi estabelecida no projeto com uma largura de 20 m, em vez dos 10 m 

definidos na legislação e vigor. 

Deste modo, apresentam-se em anexo V os Desenhos 3, 4 e 6 com a implantação do curso de água e 

com as duas faixas de proteção (10 e 20 m). De referir que não se apresenta essa implantação no 

Desenho 5, conforme solicitado, uma vez que essa planta corresponde à sinalização a instalar na área 

da mina, tomando como base cartográfica a configuração final de escavação que consta no Desenho  4, 

sendo por isso informação repetida. 

20. A Figura IV.8 (p. IV.52) relativa à “Delimitação dos locais de intervenção (infraestruturas mineiras e 

áreas de escavação) afetos à Mina sobre extrato da carta da RAN” não apresenta na legenda 

qualquer simbologia referente a Reserva Agrícola, apresentando a seguinte menção “Adaptação da 

carta de REN de Alcobaça Norte...”. A figura deve assim, ser alterada pela carta referente à RAN. 

No âmbito da Reserva Agrícola Nacional, a informação cartográfica disponível para efeitos de análise é a 

constante na Planta de Condicionantes do PDM do concelho de Alcobaça, representada na Figura 5. 

Qualidade do Ar 

21. Solicita-se uma estimativa da variação expectável nas emissões anuais de PM10 resultante do 

projeto, face à situação atual. 

Esta será uma análise difícil de fazer porque na situação atual se possui uma exploração em atividade. 

Na situação de referência foram realizadas campanhas de medição num local previamente selecionado. 

Os resultados obtidos foram comparados com os das estações da rede de qualidade do ar, tendo sido 

estimados os valores anuais de média anual e 36.º máximo diário. 

Na avaliação de impactes pretendeu-se estimar, através de um modelo teórico, as emissões anuais 

associadas à atividade, sendo que os resultados obtidos foram os comparados com os da situação de 

referência (situação atual), tendo por isso sido realizada uma estimativa da variação expetável nas 

emissões de PM10. 
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Sócioeconomia 

22. No EIA refere-se que existem atualmente 7 postos de trabalho diretos (p. IV.41) e 10 trabalhadores 

na p. III.129. No Resumo não técnico é referida a existência de 10 postos de trabalho diretos e outros 

indiretos. Na apresentação, indicou-se a existência, presentemente de cerca de 20 trabalhadores. 

Este aspeto deve ser atualizado nos dois documentos. 

Efetivamente na página IV 41 consta que “No que respeita ao emprego direto destaca-se que a exploração 

tem atualmente 7 postos de trabalho, prevendo-se um aumento significativo, passando a ser de 25 postos 

de trabalho.” O que não passa de um lapso, efetivamente, à data de elaboração do EIA na SARBLOCO 

havia 10 postos de trabalho, estimando-se a criação de mais 15 postos de trabalho, num total de 25.  

Na página na página III. 129 consta que “Para além dos cerca de 10 postos de trabalho diretos, a 

SARBLOCO contribui ainda para a manutenção de vários postos de trabalho indiretos induzidos pela 

economia local, gerados pela sua atividade no setor desta indústria. Num futuro próximo a Mina virá a ter 

25 postos de trabalho”. Esta afirmação está correta, uma vez que à data da realização do EIA, na 

SARBLOCO havia 10 postos de trabalho, estimando-se a criação de mais 15 postos de trabalho, num total 

de 25. 

Na data de apresentação, verifica-se que foram, entretanto, criados 10 postos de trabalho. Esperando-se 

que em breve possam ser criados mais 5 postos de trabalho, de acordo com o referido no EIA. 
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Figura 3 – Delimitação da área de intervenção sobre extrato da Planta da Estrutura Ecológica de Proteção e Valorização Ambiental do PROT OVT. 
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Figura 4 – Delimitação da área de intervenção sobre extrato da Planta de Riscos do PROT OVT. 
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Figura 5 – Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Alcobaça e área da Mina Ribeiro Seco. 
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Saúde Humana6 

23. Atendendo ao elevado volume de areias produzidas (400 000 toneladas/ano) deve ser avaliado o 

impacte na população residente junto às vias de transporte exterior à mina, considerando, 

designadamente, os aspetos de emissão de ruido e de segurança rodoviária e caso se justifique 

devem ser propostas medidas de minimização. 

Ao longo do fator ambiental foi feita a análise complementar no que respeita aos impactes esperados na 

saúde humana no que respeita a outros fatores ambientais, designadamente, o de ambiente sonoro e de 

segurança rodoviária (saúde humana).  

No que respeita ao ambiente sonoro considera-se que o respetivo fator ambiental contempla a informação 

adequada no que respeita aos impactes expetáveis relativamente ao tráfego rodoviário. Tendo sido aferido 

das condições do ambiente acústico junto dos alvos sensíveis mais próximos, quer no que respeita à 

proximidade à Mina, quer aos acessos existentes na envolvente e localidades mais próximas. Avaliando-se 

a exposição a que estes alvos sensíveis se encontram sujeitos, em resultado dos trabalhos que atualme nte 

se desenvolvem, permitindo desta forma aferir das condições acústicas na sua envolvente, e servindo de 

base para a avaliação de impactes, com recurso a modelação de previsão do ruído particular dos trabalhos 

nestes mesmos locais. A modelação de ruído particular elaborada, com base no tráfego rodoviário previsto, 

de acordo com a produção anual prevista, permitiu aferir dos impactes junto dos recetores sensíveis mais 

próximos.  

Foi igualmente feita referência a um conjunto de medidas de minimização nos dois fatores ambientais 

(ambiente sonoro e saúde humana) que contemplavam as medidas a adotar de forma a minimizar os 

impactes gerados pela circulação automóvel nos seus acessos, de onde se destaca que esta circulação 

se deve processar tanto quanto possível fora dos períodos de maior utilização das principais vias de 

comunicação rodoviárias existentes na envolvente, correspondendo ao início da manhã e final da tarde. 

Os condutores deverão ainda ser sensibilizados para que sejam cumpridos os limites de velocidade e as 

viaturas deverão ser submetidas a revisões periódicas, de modo a que os níveis sonoros admissíveis não 

sejam ultrapassados.  

24. Indicar, para as fases de exploração e após exploração, as medidas de controlo de vetores de 

doenças, designadamente, mosquitos. 

Da análise dos impactes gerados pela exploração não é expetável que venham a ocorrer problemas de 

saúde humana no que respeita ao vetor de doenças, designadamente, os mosquitos. Ainda assim, e pelas 

caraterísticas existentes nomeadamente no que respeita aos planos de água, considera -se que se torna 

importante monitorizar alguns vetores de doença que possam ocorrer, através da existência de mosquitos.  

Para o efeito, está previsto para as fases de exploração e após exploração (fase de desativação) que seja 

realizada uma avaliação técnica nesta matéria, através de uma empresa certificada para o efeito, que 

permita verificar a necessidade de ser realizado um controlo de mosquitos de forma a preservar a saúde 

pública (prevenindo doenças transmitidas por estes) e a restante biodiversidade existente. Esta avaliação 

terá uma periodicidade anual.  

 
6 A colmatação de informação no fator ambiental Saúde Humana foi neste Aditamento suportado pelo Eng.º Tiago Duarte. 
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25. Indicar para a fase de pós a exploração da mina, quais as medidas de segurança previstas, 

relativamente a acidentes por acesso aos espaços das antigas cortas. 

Está previsto a implementação de um Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) na fase de 

desativação da Mina que irá promover a recuperação da área de exploração, potenciando assim o eventual 

aproveitamento e uso do local para outras atividades socioeconómicas ambientalmente compatíveis.  

Entre as medidas previstas estão as operações de modelação final e revegetação, bem como a proteção 

dos espelhos de água existentes de forma a evitar acidentes, com a proximidade de pessoas e o risco de 

queda na água e de afogamento, por vedação e sinalização. Além da delimitação desses espaços deve 

haver também na zona circundante meios de apoio e socorro a acidentes com pessoas na água (boias e 

outros meios de socorro). 

Sistemas Ecológicos 

26. Clarificar/corrigir o número de habitats prioritários, uma vez que o EIA refere que “destes, dois são 

habitats naturais prioritários”, contudo, é apresentado somente o habitat 2150. Repare-se que na 

página Ill. 87 do EIA é referido que "embora com o estado de conservação apenas médio, foram 

observados quatro habitats naturais na área de estudo". Mais adiante (página Ill. 92) é reforçado que 

“na área de estudo foram identificados quatro habitats naturais (...) " sendo que "dois são 

prioritários" No entanto, no EIA são apenas assinalados três (habitats 2150, 2190 e 5330 e respetivos 

subtipos), não obstante, ser referido anteriormente que “embora no interior da área de estudo o 

elemento Stauracantho genistoides (Tojo Bonito) não tenha sido detetado, o que levou a excluir o 

habitat 2260 da cartografia" (situação explicitada na Figura III.34). 

A referência a quatro habitats, nas páginas Ill. 87 e Ill. 92 do EIA, trata-se de um lapso. Inicialmente foi 

considerada a hipótese de ocorrência, numa área de dunas, do habitat 2260, contudo, e após verificação 

da identificação de algumas espécies do elenco florístico, em gabinete, concluiu-se estar ausente a 

espécie diagnosticante deste habitat: Stauracantho genistoides (Tojo Bonito). De facto, apenas foram 

identificados três habitats naturais, e respetivos subtipos, de acordo com o Anexo B -I do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Destes três habitats 

um é prioritário. 

Efetivamente, os habitats presentes são os seguintes: 

• Habitat 2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Subtipo pt1 – Dunas fixas com tojais-urzais e 
tojais-estevais psamófilos com Ulex australis subsp. welwitschianus e Subtipo pt2 – Dunas fixas com tojais 
psamófilos com Ulex europaeus subsp. latebracteatus; 

• Habitat 2190 Depressões húmidas intradunares (Subtipo pt2 – Depressões intradunares com água 
doce livre e profunda durante todo o ano) e 

• Habitat 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos (Subtipo pt5 – Carrascais, espargueirais e 
matagais afins basófilos). 

 

 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE RIBEIRO SECO  

 

 
E.193065.04.001.aa ADITAMENTO 25 
 

27. Clarificar devidamente a exclusão do habitat 2260, uma vez que que a afirmação de "embora no 

interior da área de estudo o elemento Stauracantho genistoides (Tojo Bonito) não tenha sido 

detetado, o que levou a excluir o habitat 2260 da cartografia", suscita reservas quanto à sua 

exclusão. 

Na redação da ficha de caraterização do habitat 2260 (Dunas com vegetação esclerofila da 

Cisto-Lavanduletalia), este faz-se representar por “Comunidades arbustivas espinhosas, dominadas pelo 

género Stauracanthus, e outros arbustos espinhosos, acutifólios ou microfilos, ricas em endemismos, de 

dunas terciárias holocénicas, paleodunas plio-plistocénicas, quer litorais, interiores e outros depósitos de 

areias soltas”, correspondendo, fitossociologicamente, à Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati 

(classe Cisto-Lavandeuletea). A não observação de espécies pertencentes ao género bioindicador 

(Stauracanthus sp.) nas areias da área de estudo, por si só, atesta a ausência deste habitat, mesmo que 

algumas das espécies companheiras da Cisto-Lavanduletalia (tais como Halimium halimifolium subsp. 

multiflorum, Halimium calycinum) possam ocorrer no local. Mais se argumenta que as referidas espécies 

companheiras não foram observadas em posição dominante relativamente ao Ulex australis subsp. 

welwitschianus ou ao Ulex europaeus subsp. latebracteatus caraterizadores do habitat prioritário 2150*pt2. 

28. Clarificar se a exploração prevista no plano de lavra afetará os habitats prioritários identificados e, 

em caso afirmativo, se estão previstas (quais?) medidas de mitigação no plano de recuperação 

ambiental da Mina de Ribeiro Seco. 

Tendo em consideração a área prevista para exploração no Plano de Lavra, serão afetados, 

aproximadamente, 1,15 ha de habitat prioritário 2150*pt2 (Dunas fixas com tojais psamófilos com Ulex 

europaeus subsp. latebracteatus) (ver figura seguinte).  

Tal como referido da Caraterização da Situação de Referência, são formações dominadas por Ulex 

australis subsp. welwitschianus pouco densas e bastante perturbadas por ação antrópica. 

Como medidas de mitigação direcionadas a este habitat prioritário, o Plano Ambiental de Recuperação 

Paisagística prevê a recuperação e valorização das áreas intervencionadas com sementeiras de espécies 

caraterísticas destes habitats, colhidas antes do início da lavra. As sementes a utilizar nas sementeiras 

terão de ser colhidas no local, evitando assim a hibridação com espécies oriundas de regiões distintas. A 

sementeira deverá ser atribuída a uma equipa competente, capaz de atuar ao nível da vegetação 

espontânea, viabilizando o sucesso da empreitada e efetuando as manutenções necessárias para garantir 

o sucesso da recuperação do habitat de Ulex australis subsp. welwitschianus. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE RIBEIRO SECO 

 

 

 

26 ADITAMENTO E.193065.04.001.aa 

 

 

Figura 6 – Áreas de habitat natural afetadas pela área de lavra. 
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Paisagem 

29. Delimitar a Área de Estudo através da definição de um buffer adotando um raio que se situe entre os 

3 e os 4km. 

A Área de Estudo foi definida com um raio situado entre os 3 e os 4 km, em conformidade com o solicitado. 

30. Quantificar a área total da Área de Estudo. 

A área total da Área de Estudo é aproximadamente 6000 ha (60 km2). 

31. Apresentar toda a informação temática de forma translúcida sob a carta militar à Escala 1: 25 000. 

A cartografia que se apresenta foi elaborada tendo em consideração o solicitado.  

32. Diferenciar todas as componentes do Projeto de forma gráfica e de forma inequívoca. A 

representação gráfica das componentes do Projeto não pode comprometer a leitura da carta militar 

ou da informação temática elaborada para os parâmetros em avaliação. 

As áreas ocupados com as componentes de projeto consideradas suscetíveis de gerar impactes visuais 

significativos, designadamente, as instalações e infraestruturas de apoio social e industrial, as áreas de 

escavação e o local da instalação de resíduos (à qual se pode também designar por pré -stock, uma vez 

que esses materiais encontram-se a aguardar tratamento de beneficiação para aproveitamento do caulino 

existente), encontram-se representadas graficamente nas figuras seguintes e foram analisadas em 

conformidade com o solicitado. 

33. Toda a informação temática a apresentar deve considerar o limite da Área de Estudo e por este ficar 

circunscrita. 

A cartografia (figuras) que se apresenta foi elaborada tendo em consideração o limite da área de estudo, 

ficando a mesma circunscrita por esse, conforme solicitado.  

34. Apresentar a Carta Hipsométrica, a Carta de Declives e a Carta de Exposições. 

São apresentadas novas cartas, em conformidade com o solicitado (Figura 7; Figura 8 e Figura 9). 

35. Apresentar a Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem devendo constar, marginalmente, uma 

figura com a sobreposição da Área de Estudo às unidades de paisagem definidas para Portugal 

Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004), enquanto primeiro nível hierárquico. As unidades e 

subunidades de Paisagem devem ser devidamente descritas e caracterizadas assim como a sua 

expressão e representatividade na Área de Estudo. Deve ser feita uma análise componente a 

componente de onde as mesmas se inserem. 

É apresentada a carta de unidades e de Subunidades de Paisagem (SUP), considerando os pressupostos 

acima indicados (Figura 10). De seguida, pode ler-se a descrição e caraterização das mesmas em 

conformidade com solicitado:  

SUP1 – Espaços florestados e Matos 

Sub-Unidade de Paisagem que se distingue pelo evidente emparcelamento dos prédios rústicos, os quais 

se encontram ocupados maioritariamente por povoamentos florestais e se destaca também pelo reduzido 
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tamanho das propriedades. É uma unidade que apresenta algum desordenamento e organização das 

culturas florestais que o compõem. Ainda assim trata-se de uma mancha verde onde predominam espécies 

de produção florestal, tais como o eucalipto e o pinheiro bravo. Uma pequena parte da área de projeto 

(menos de 20%), abrange esta SUP, pretendendo-se, com prossecução do projeto avançar com a 

exploração mineira nestes espaços, atualmente ocupados com pinheiros bravos e alguma vegetação e 

matos rasteiros, verificando-se uma afetação real com a ampliação das áreas de escavação 

correspondente a menos de 10% da área total de projeto. 

SUP2 – Espaços agroflorestais e galerias dos rios Areia e Lama 

Esta SUP, distingue-se da SUP1 devido à proximidade com os rios Areia e Lama, integrando os solos com 

maior produtividade da área em estudo e por esse motivo frequentemente ocupados com explorações 

agrícolas, pomares e pastagens. Esta unidade abrange também as galerias ripícolas dos referidos cursos 

de água. É a subunidade com maior valor em termos visuais da área de estudo.  

SUP3 – Pataias e áreas artificializadas na envolvente 

Esta SUP abrange as áreas nitidamente artificializadas da Área de Estudo, as quais se encontram 

ocupadas com núcleos urbanos e industriais, espaços onde predomina uma ocupação urbana e industrial 

mais intensiva e, de um modo geral, sem grande qualidade em termos estéticos, arquitetónicos ou de 

planeamento urbano. As áreas de intervenção do projeto inserem-se maioritariamente nesta SUP (mais 

de 90%), designadamente, as componentes mais visíveis do mesmo, como são as infraestruturas de apoio, 

áreas de escavação e as locais de instalação de resíduos.  

SUBUNIDADES DA PAISAGEM ÁREA % 

SUP 1  3340 ha 55,7 

SUP 2  2040 ha 34,0 

SUP 3  620 ha 10,3 

 

36. Apresentar a Carta de Qualidade Visual não devendo ser suportada nas unidades de 

paisagem, mas sim nos valores existentes. 

A carta de Qualidade Visual da Paisagem (QVP) da área de estudo foi alterada e é apresentada em Figura 

11, em conformidade com o solicitado. 

i. O parâmetro em causa deve ser devidamente descrito e caracterizado assim como a sua 

expressão e representatividade na Área de Estudo. 

A Qualidade Visual da Paisagem (QVP) pretende constituir uma quantificação dos aspetos biofísicos e 

estéticos da paisagem, como sejam a grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade e a representatividade 

encontrando-se subjacente a ideia de uma valorização ou avaliação dessa paisagem, ou dos seus 

atributos, pressupondo assim uma atitude interveniente por parte do Homem. Nesse sentido,  a qualidade 

visual de uma paisagem constitui o resultado de um somatório das “classificações” dos diferentes atributos 

como o relevo, coberto vegetal, harmonia, singularidade, diversidade, estrutura visual dominante e uso do 

solo. 
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A Área de Estudo apresenta uma ocupação maioritariamente constituída por explorações florestais em 

parcelas de pequena dimensão, designadamente, povoamentos quase sempre compostos apenas por uma 

ou duas espécies (sobretudo pinheiro bravo e eucalipto) e por esse motivo com uma maior fragmentação 

em termos de ordenamento, originando uma maior monotonia em termos de funções e tonalidades. Para 

além de ser interrompida várias vezes por uma vias de comunicação rodoviárias e ferroviárias, bem como, 

algumas manchas artificializadas, de núcleos urbanos e industriais sem grande interesse estético. Ao 

mesmo tempo que, não apresenta, em termos globais, interesse relevante em termos conservacionistas, 

visuais e paisagísticos. 

Com base na caraterização acima descrita e na cartografia apresentada na Figura 11, na qual se verifica 

uma paisagem bastante humanizada que, em termos globais, não apresenta, salvo exceções pontuais, 

(designadamente cursos de linhas de água, elementos patrimoniais e históricos), uma singularidade ou 

importância relevante em termos paisagísticos. É possível afirmar que, a área de estudo possui uma 

qualidade visual global mediana. 

Do mesmo modo, ao nível da intervenção na paisagem pelas componentes mais visíveis do projeto, a 

análise efetuada permitiu concluir que o mesmo abrange maioritariamente espaços de qualidade visual 

reduzida, sendo, no entanto, abrangidas algumas áreas de qualidade visual média (correspondendo a 

cerca de 4 ha).  

ii. As classes de Qualidade Visual consideradas na elaboração do parâmetro devem ser 

quantificadas em unidade de “ha”. 

 – Quantificação das áreas afetas a cada classe de QVP na área de estudo.  

QVP ÁREA % 

Baixa  3340 ha 55,7 

Média  2040 ha 34,0 

Elevada  620 ha 10,3 

 

iii. Deve ser feita uma análise componente a componente de como estas conflituam com as 

classes. 

Conforme referido, as várias componentes mineiras situam-se maioritariamente em classes de qualidade 

visual baixa, devido sobretudo, à forte artificialização dos solos, uma vez que, estas áreas já se encontram 

atualmente implementadas como forma de dar apoio à exploração mineira, a qual se refere o Projeto. 

Ainda assim, haverá intervenção em espaços de classificação superior,  designadamente, a corta oeste 

que irá afetar cerca de 4 ha de qualidade visual média (menos de 6% da área total abrangida pelo projeto).  

37. Apresentar a Carta de Absorção Visual devendo observar as seguintes orientações:  

i. A sua elaboração é independente da localização ou tipologia do projeto pois visa a 

caracterização do território delimitado pela área de estudo na Situação de Referência. 

ii. Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas. Deve ter como 

base cartográfica o Modelo Digital do Terreno (MDT). 
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iii. Deverá ser considerado um conjunto de pontos de observação - observadores temporários 

e permanentes - distribuídos dentro do buffer em função da sua presença e frequência. 

iv. Quer as vias quer as povoações devem ser hierarquizadas considerando diferentes pesos 

para cada nível. 

v. A seleção de pontos não pressupõe qualquer privilégio, ou seletividade, de pontos a partir 

dos quais se visualiza o Projeto ou qualquer componente do mesmo. 

vi. Os referidos pontos considerados na análise deverão ser assinalados graficamente na 

carta; 

vii. Nas vias rodoviárias, ou outras, a sua distribuição deve ser realizada ao longo destas, e 

abranger toda a sua extensão, de acordo com uma métrica a estabelecer para cada nível, 

em função da sua frequência e escala de trabalho. 

viii. Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual (raio de 3 a 4km) à altura 

média de um observador comum;  

ix. A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais pontos 

de observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo Digital 

do Terreno), considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação) e apresentada 

sobre a forma de classes.  

x. O termo “Fragilidade Visual” deve ser excluído e substituído por “Absorção Visual”. 

A carta de Capacidade de Absorção Visual (CAV) na Figura 12 foi elaborada para a área de estudo tendo 

sido cumpridas todas as orientações acima indicadas, esclarecendo-se que os pontos de observação 

foram considerados consoante a frequência de visibilidades ponderada em conformidade da maior ou 

menor presença de observadores potenciais temporários ou permanentes. Isto é, os aglomerados urbanos 

e outros locais onde se observa uma maior concentração de pessoas e as vias de comunicação onde se 

regista um maior movimento de circulação humana. 

38. Efetuar uma caracterização da informação final resultante da elaboração deste parâmetro.  

Da análise dos dados obtidos na cartografia (Figura 12) é perfeitamente percetível o predomínio na Área 

de Estudo de áreas com CAV elevada, correspondendo a quase 62% do seu total . No que diz respeito aos 

locais com CAV média, correspondem a mais de 28% do território. Por último, as áreas com maior 

presença humana, isto é, onde a artificialização do território é mais evidente, nomeadamente, os espaços 

ocupados com uso urbano e industrial, apresentam, globalmente, uma CAV mais reduzida, sobretudo, 

devido a uma maior presença de observadores sensíveis potenciais, sendo os mesmos correspondentes 

a cerca de 10% do total da Área de Estudo (Quadro 3).  

No caso particular da área do Projeto, os espaços com CAV elevada correspondem a cerca 55 ha, ou seja, 

cerca de 80% da sua área total. A área restante apresenta espaços com CAV média. Não foram 

determinados espaços com CAV baixa, devido ao facto, da área do Projeto se inserir num local encaixado 

na topografia e sem observadores sensíveis permanentes na envolvente, considerando-se apenas a 

existência dos recetores temporários que circulam na Autoestrada A1 e na Estrada Municipal 549 que liga 

Pataias Gare a Maiorga. 
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39. Apresentar a quantificação em unidade de “ha” as áreas afetas a cada classe.  

 – Quantificação das áreas afetas a cada classe de CAV na área de estudo.  

CAV ÁREA % 

Baixa  3700 ha 10 

Média  1700 ha 28,3 

Elevada  600 ha 61,7 

 

40. Efetuar uma análise componente a componente de como estas conflituam com as classes.  

As componentes mineiras situadas dentro da área do Projeto inserem-se, de um modo global, em espaços 

que considerados de CAV elevada. Especificadamente, as áreas de escavação que ocupam cerca de 

42,5 ha da mesma (mais de 63% da sua área total), inserem-se preponderantemente em espaços com 

CAV elevada , concretamente, cerca de 73%. A instalação de residuos abrange cerca de 82% de áreas 

com CAV média e as instalações de apoio inserem-se totalmente em áreas com CAV média, conforme é 

possível verificar no quadro abaixo (Quadro 4). 

 – Quantificação das áreas afetas a cada classe de CAV na área de estudo.  

COMPONENTE MINEIRA ÁREA CAV % 

Áreas de Escavação 42,5 ha 

Elevada 31 ha 72,9% 

Média 11,5 ha 26,9% 

Instalação de Resíduos 3,3 ha 

Elevada 0,6 ha 22,2% 

Média 2,7 ha 81,8% 

Instalações de apoio mineiro 3,5 ha Média 3,5 ha 100% 

 

41. Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual de acordo com a Matriz de Sensibilidade Visual 

da Paisagem a apresentar, corrigida na sua terminologia (Quadro III.39 — Pág. III.110), no 

âmbito da explanação da metodologia. 

A carta de Sensibilidade Visual da área de estudo apresentada na Figura 13, foi adequadamente corrigida 

em conformidade com as orientações e metodologia solicitadas. 

i. Deve ser feita uma caracterização da informação final resultante da elaboração deste 

parâmetro. 

A análise e avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP) pretende determinar a capacidade e o 

grau de suscetibilidade, de uma dada unidade de paisagem, para manter as suas características e 

qualidades intrínsecas, face a possíveis alterações/intrusões visuais. A qual é diretamente influenciada 
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pelos parâmetros em cima já caraterizados, nomeadamente, a qualidade em termos visuais (QVP), bem 

como, o potencial de visualização à qual se encontra sujeita (CAV). Nesse sentido, a sua avaliaçã o pode 

ser classificada de acordo com a matriz apresentada no Quadro 5. 

 – Matriz para a Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP). 

 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL 

QUALIDADE VISUAL BAIXA MÉDIA ELEVADA 

BAIXA SVP Média SVP Média SVP Baixa 

MÉDIA SVP Elevada SVP Média SVP Média 

ELEVADA SVP Elevada SVP Elevada SVP Média 

 

De acordo com os critérios comumente consensuais e aceites em estudos paisagísticos, considera -se que, 

as paisagens com uma fisiografia mais acidentada e de relevo mais vigoroso, possuem uma maior 

qualidade visual, quando comparadas com paisagens mais monótonas e de maior uniformidade 

geomorfológica, o mesmo acontece quando, paisagens em que o grau de humanização no território é 

visivelmente equilibrado resultando num território melhor ordenado e harmonioso em termos de uso dos 

solos, se comparam com paisagens desorganizadas e sem um planeamento coerente.  

Com base na análise efetuada, verifica-se um claro predomínio, na área de estudo, dos espaços 

classificados com SVP média, no entanto, identificam-se ainda áreas com QVP baixa (associadas 

sobretudo as zonas de QVP reduzida e CAV elevada) e QVP elevada (associadas sobretudo a zonas de 

QVP elevada e CAV média a baixa), em conformidade com o Quadro 6. 

No que diz respeito à área do projeto, é possível determinar que se insere num espaço de SVP 

substancialmente reduzida, envolvido por área de SVP média. Sendo que, as áreas de SVP média 

abrangidas pelo projeto dizem respeito à área de intervenção da corta oeste, corresponden do a cerca de 

17% do seu total, ou seja, cerca de 6 ha.  

ii. Deve ainda ser apresentada a quantificação em unidade de “ha” as áreas afetas a cada 

classe. 

 – Quantificação das áreas afetas a cada classe de SVP na área de estudo.  

SVP ÁREA % 

Baixa  550 ha 9,2 

Média  5000 ha 83,3 

Elevada  450 ha 7,5 
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iii. Deve ser feita uma análise componente a componente de como estas conflituam com as 

classes. 

As componentes mineiras situam-se maioritariamente em espaços considerados de SVP baixa, 

justificando-se pela forte artificialização dos solos, uma vez que, estas áreas já se encontram atualmente 

implementadas como forma de dar apoio à exploração mineira, a qual se refere o Projeto. Conforme 

referido no ponto anterior, apenas a corta Oeste intervém em áreas de SVP média , correspondendo a 

cerca de 17% da sua área total. 

42. Identificar o impacte de cada componente do Projeto, de forma individualizada, tem sobre 

a: 

i. Desmatação. 

ii. Desarborização. 

iii. Alteração de morfologia (aterros e escavação). 

iv. Interferência com linhas de água ou alteração do seu curso. 

O projeto não prevê um acréscimo significativo de afetação de áreas “virgens” do ponto de vista da 

intervenção da indústria extrativa, uma vez que, grande parte da área já se encontra afetada por esse uso, 

prevendo-se apenas substituições de algumas das infraestruturas preexistente por outras mais modernas 

e tecnológicas. Ainda assim, são previstos impactes negativos, os quais serão sempre gerados de forma 

gradual e progressiva em sincronia com o avanço da lavra, sendo, ao mesmo tempo,  mitigados pela 

filosofia de recuperação paisagística concomitante. Nos quadros em baixo, são identificados os impactes 

de cada componente do projeto, de forma individualizada, em conformidade com o solicitado.  

– Impactes gerados pelas áreas de escavação (cortas). 

AÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO IMPACTE VISUAL 

Desmatação Exposição do solo aos agentes eruptivos e emissão de poeiras. 
Alteração da tonalidade da área intervencionada (de esverdeados para 

acastanhados).  

Desarborização Exposição do solo aos agentes eruptivos e emissão de poeiras. 
Alteração da tonalidade da área intervencionada (de esverdeados para 
acastanhados). Possível aumento da acessibilidade visual, devido ao 
corte de árvores de grande porte e densidade que poderiam funcionar 

como barreira visual.  

Aterros e escavação Alterações da morfologia do terreno devido à exploração de minério e 
posterior criação de áreas de aterro de stocks e estéreis. Alteração das 

tonalidades nas áreas intervencionadas (de esverdeados para 
acastanhados).  

Interferência com linhas de água ou 
alteração do seu curso 

Não haverá interferência com linhas de água. 
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 – Impactes gerados pela Instalação de Resíduos. 

AÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO IMPACTE VISUAL 

Desmatação Exposição do solo aos agentes eruptivos e emissão de poeiras. 
Alteração da tonalidade da área intervencionada (de esverdeados para 

acastanhados). 

Desarborização Exposição do solo aos agentes eruptivos e emissão de poeiras. 
Alteração da tonalidade da área intervencionada (de esverdeados para 
acastanhados). Possível aumento da acessibilidade visual, devido ao 
corte de árvores de grande porte e densidade que poderiam funcionar 

como barreira visual. 

Alteração de morfologia (aterros e 
escavação) 

Alterações na morfologia evidentes devido à criação de áreas com 
volumes temporários de estéreis. Alteração das tonalidades nas áreas 

intervencionadas (de esverdeados para acastanhados). 

Interferência com linhas de água ou 
alteração do seu curso 

Não haverá interferência com linhas de água. 

 

– Impactes gerados pelas instalações sociais e industriais. 

AÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO IMPACTE VISUAL 

Desmatação Compactação do solo e alteração da tonalidade da área intervencionada 
(de esverdeados para tonalidades mais escuras ou claras consoante as 

cores das instalações). 

Desarborização Compactação do solo e alteração da tonalidade da área intervencionada 
(de esverdeados para tonalidades mais escuras ou claras consoante as 

cores das instalações). 

Alteração de morfologia (aterros e 
escavação) 

Não haverá uma alteração profunda na morfologia, mas serão criadas 
plataformas planas para a instalação dos anexos mineiros. 

Interferência com linhas de água ou 
alteração do seu curso 

Não haverá interferência com linhas de água. 

 

43. Avaliar e classificar os impactes estruturais associados a cada alínea acima elencada  

O presente projeto pretende a continuidade da indústria extrativa no local, verificando -se assim a 

permanência dos impactes visuais e paisagísticos durante o período de vida útil da exploração. Estes 

podem diferenciar-se em dois níveis: nível físico ou estrutural, relativo à afetação morfológica e funcional 

da paisagem e a um nível mais percetual, dependente da interpretação que o recetor visual sensível terá 

dessa ação.  
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As ações de desmatação e desflorestação, alteração da morfologia e interferência com l inhas de drenagem 

natural, promovidas para dar continuidade ao uso existente no âmbito do presente projeto, geram um 

impacte estrutural negativo.  

Sabendo que a maior parte da área de projeto se encontra já afetada pela indústria extrativa, considera -

se que as alterações ao nível estrutural, nomeadamente, a geomorfologia e o relevo será efetuada a um 

nível muito local, sendo, o impacte gerado por esta ação negativo, pouco significativo, certo, temporário 

(sendo reversível no final da fase da exploração), localizado e de baixa magnitude.  

Considerando o acima exposto, sobre a avaliação e classificação dos impactes 

estruturais/funcionais/físicos efetuadas em conformidade com o solicitado, é possível concluir que não 

ocorrem alterações significativas face ao descrito anteriormente no relatório síntese do EIA.  

44. Devem se apresentadas, em separado, as bacias visuais das componentes/áreas Projeto:  

De acordo com o solicitado, são apresentadas as cartas de cada bacia visual gerada pelas principais 

componentes visuais de projeto (Figura 14, Figura 15, Figura 16, Figura 17 e Figura 18). 

45. Área das Instalações de Apoio existente, gerada à altura máxima prevista para o topo do 

equipamento industrial. 

A altura máxima verificada nas instalações de apoio, correspondente ao topo do edifício da unidade de 

secagem, não excede os 18 m, relativamente à sua cota de implantação base. A carta da bacia visual 

gerada pelas instalações de apoio, apresentada na Figura 14, teve em consideração esta dimensão 

máxima. 

i. Área perturbada a poente da A8. 

Na cartografia apresentada Figura 15 é representada a bacia visual gerada pela área perturbada devido à 

atividade extrativa no quadrante oeste do projeto, a poente da A8.  

ii. Área perturbada a nascente da A8. 

Na cartografia apresentada na Figura 16 é representada a bacia visual gerada pela área perturbada devido 

à atividade extrativa no quadrante oeste do projeto, a poente da A8.  

iii. De cada uma das áreas a explorar, em separado.  

Na cartografia apresentada na Figura 17 e na Figura 18 são representadas, em separado, as bacias visuais 

geradas por cada uma das áreas a explorar do projeto. De assinalar que, devido ao facto da área de 

exploração do quadrante este, se encontrar atualmente em toda a sua extensão já intervencionada pela 

exploração mineira, a bacia visual gerada é idêntica à resultante do solicitado na alinea ii (área perturbada 

a nascente da A8). 

iv. Do stock, gerada à altura máxima prevista para o topo do monte respetivo 

A altura máxima dos montes de stocks, localizados junto às instalações de apoio industrial, não excederá 

a altura que se verifica atualmente, os quais nunca ultrapassam os 5 metros de altura relativamente à sua 

cota base. Nesse sentido, a carta da bacia visual gerada pelos stocks, apresentada na Figura 19, teve em 

consideração essa dimensão máxima. 
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A instalação de resíduos, considerada também uma área de pré-stock (uma vez que se pretende a sua 

benefeciação para aproveitamento da reserva de caulino existente), foi considerada também tendo sido 

efetuada a sua análise da sua bacial visual (esta instalação não deverá ultrapassar durante as várias fases 

funcionamento da mina, a altura verificada atualmente, a qual correspondente no máximo a 20 metros, 

desde a sua cota base - Figura 20). 

46. Quantificar a área em unidades de hectare das classes de Qualidade Visual “Elevada” e 

“Média” afetadas visualmente pela bacia visual de cada componente. Os dados devem ser 

apresentados em quadro, mas complementados com uma avaliação crítica/consequente 

dos mesmos. 

 – Quantificação das classes da QVP na Área de Estudo. 

QVP ÁREA % 

Baixa  3340 ha 55,7 

Média  2040 ha 34,0 

Elevada  620 ha 10,3 

 

47. Efetuar uma análise crítica quantitativa e qualitativa aos resultados expressos graficamente 

na cartografia. Nestes termos, a mesma pressupõe identificar, avaliar e classificar os 

impactes visuais que cada componente do Projeto, de forma individual, tem sobre as Áreas 

de Qualidade Visual “Elevada” e “Média”. 

Conforme é possível constatar pelo Quadro 10 e pela Figura 11 a Área de Estudo incide maioritariamente 

em áreas de qualidade visual baixa e média, considerando-se que apenas um décimo da área analisada 

apresenta qualidade visual significativa e com algum interesse paisagístico, as abrangem sobretudo, os 

leitos dos cursos de água de maior importância e as suas galerias ripícolas. As restantes áreas, 

apresentam alguma monotonia e interesse reduzido devido à predominância de povoamentos 

monoflorestais (consideradas de qualidade média) e também à existência de algumas manchas urbanas 

e industriais sem grande interesse do ponto de vista do ordenamento do território e arquitetónico (de 

qualidade baixa). 

48. Os impactes devem ser classificados, para cada Fase, de acordo com todos os parâmetros 

que constam da legislação (Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, atualizado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), nomeadamente no que 

respeita à sua Magnitude e Significância. 
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 – Classificação dos impactes paisagísticos em cada fase, no que respeita à Magnitude e 
Significância. 

FASE DE FUNCIONAMENTO MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA 

Exploração Elevada Significativo 

Desativação Moderada Significativo 

 

49. Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos onde conste a representação gráfica de outros 

projetos, existentes ou previstos, que se localizem ou atravessem apenas na Área de 

Estudo, espaços canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e 

artificializadas. 

De acordo com a análise efetuada para os impactes cumulativos do Relatório Síntese do EIA, não se prevê 

a ocorrência de impactes gerados por outros projetos, infraestruturas ou ações existentes ou previstos, 

que se localizem ou atravessem a Área de Estudo. 

50. Identificar as componentes do Projeto e as situações não passíveis de aplicação de 

medidas de minimização e as que após a sua aplicação persistem ainda impactes que 

possam ser percecionados visualmente e de forma negativa. 

Em termos visuais e paisagísticos, as medidas de minimização propostas no projeto, com especial 

importância no que diz respeito ao PARP, contribuirão para a minimização dos impactes negativos em 

toda a área mineira, englobando igualmente todas as componentes de projeto. No entanto, após a sua 

aplicação, os impactes gerados serão percecionados visualmente de forma negativa, sobretudo, durante 

a fase de exploração, uma vez que, nesse período haverá uma degradação dos espaços motivada pela 

escavação e constituição de stocks e escombreiras, bem como, pelo funcionamento das instalações 

industriais e de apoio social.  

51. Apresentar uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente induzidos pelo 

Projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação do território dentro do 

limite da Área de Estudo e, consequente, grau de alteração/artificialização da Paisagem 

futura como resultado da implementação do Projeto, assim como que repercussões o 

mesmo pode representar sobre o impedir do desenvolvimento de outras atividades, 

sobretudo ao nível do turismo, ou fixação da população. Nessa projeção, deverão ser 

interpretados/considerados os Instrumentos de Gestão Terri torial (IGT) em vigor, e/ou 

previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de perceber de que modo os 

mesmos são, ou não, um controlo dessa possível expansão de artificialização da Paisagem. 

Essa análise deve ainda considerar o efeito cumulativo dos diversos projetos existentes 

ou futuros, dos quais haja registo. A avaliação deve ser conclusiva quanto à aceitabilidade 

da afetação gerada pelo Projeto face ao valor em presença. 

A região onde se insere o presente projeto caracteriza-se pela sua forte ocupação com florestas de 

produção, manchas essas muitas vezes interrompidas por uma rede bastante intrincada de vias de 

comunicação rodoviária e também ferroviária, com especial destaque para a Autoestrada A8. 

Verificando-se também alguns núcleos urbanos e industriais com alguma expressão. 
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De acordo com os instrumentos de gestão territorial locais (nomeadamente os PDM’s de Alcobaça e 

Nazaré), a área de estudo não abrange qualquer área classificada de interesse paisagístico ou ecológico. 

Verificando-se uma forte aptidão para o uso florestal, a qual se encontra patente nas respetivas cartas de 

ordenamento de forma bastante evidente. Nesse sentido, é assim expectável, para a área de projeto, uma 

evolução do território que privilegie as práticas agroflorestais mantendo assim os usos atualmente 

existentes.  

No que se refere aos impactes cumulativos não se identificaram na área de estudo projetos existentes ou 

futuros que intersectem a mesma, em conformidade com o referido no Relatório Síntese do EIA.  

Nesse sentido, não se prevê a existência de impactes indiretos significativos derivado da 

alteração/artificialização da Paisagem futura como resultado da implementação do Projeto, assim como 

que repercussões o mesmo pode representar sobre o impedir do desenvolvimento de outras atividades, 

sobretudo ao nível do turismo, ou fixação da população, uma vez, que os territórios de maior interesse ao 

nível destes fatores encontram-se concentrados sobretudo na costa litoral (com destaque para a região 

da Nazaré e S. Pedro de Moel), afastada cerca de 10 km da área de projeto. Pelo que se considera que a 

continuidade do Projeto apresenta um valor superior à afetação que é refletida no território envolvente 

pela sua presença. 
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Figura 7 – Carta de Hipsometria 
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Figura 8 – Carta de Declives 
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Figura 9 – Carta de Orientação de Encostas 
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Figura 10 – Carta de Unidades de Paisagem 
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Figura 11 – Carta de Qualidade Visual da Paisagem 
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Figura 12 – Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 
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Figura 13 – Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem. 
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Figura 14 – Bacia Visual Potencial das Instalações de Apoio existente, gerada à altura máxima prevista para o topo do equipamento industrial. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE RIBEIRO SECO  

 

 
E.193065.04.001.aa ADITAMENTO 47 
 

 

Figura 15 – Bacia Visual Potencial da área de escavação a poente da A8. 
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Figura 16 – Bacia Visual Potencial da área de escavação a nascente da A8. 
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Figura 17 – Bacia Visual Potencial da área a explorar no quadrante Oeste 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE RIBEIRO SECO 

 

 

 

50 ADITAMENTO E.193065.04.001.aa 

 

 

Figura 18 – Bacia Visual Potencial da área a explorar no quadrante Este. 
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Figura 19 – Bacia Visual Potencial das pilhas de stock, gerada à altura máxima prevista. 
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Figura 20 – Bacia Visual Potencial das instalações de resíduos, gerada à altura máxima prevista.  
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52. Propor as medidas de minimização para pelo menos 2 momentos ou fases: Conceção do 

Projeto e Exploração. Na Fase de Conceção podem reduzir-se alguns dos potenciais 

impactes do Projeto se a análise de impactes se refletir efetivamente em eventuais 

alterações ou localização das diversas componentes do Projeto, particularmente se as 

bacias visuais forem utilizadas com esse fim assim como a Carta de capacidade de 

Absorção e de Qualidade Visual. Destacam-se neste contexto a localização dos stocks, 

que devem ocupar zonas de menor cota, de forma a reduzir os impactes visuais associados 

à sua presença bem como a formação de poeiras por ação contínua do vento. Também 

deve se considerada como medida de minimização do Projeto, não haver truncamento das 

formas de relevo definidas pelas linhas cumeada, limitando-se assim a projeção do 

impacte visual apenas para um dos lados. 

Um projeto de indústria extrativa está sempre dependente do local onde o recurso geológico se encontra 

pelo que a localização neste tipo de projetos é um fator crucial ao seu desenvolvimento e viabilidade. No 

atual projeto a localização das várias componentes do Projeto são as que já se encontram atualmente 

implementadas no terreno, não se prevendo alterações significativas em termos do seu posicionamento. 

Sendo que funcionam em interligação e associação, tendo em vista o bom funcionamento e a eficiência 

dos trabalhos. Nomeadamente, a alteração do local onde se encontram os stocks não poderá ser efetuada 

sem que haja também uma alteração das infraestruturas mineiras, nomeadamente, as instalações de 

beneficiação dos produtos, visto que, é importante que a sua localização seja bastante próxima da mesma, 

de modo a evitar gastos extras com o seu transporte.  

Nesse sentido, as medidas apresentadas no Relatório Síntese do EIA consideram-se as mais adequadas 

tendo em consideração os objetivos do presente projeto.  

Resíduos 

53. Quantificar os resíduos gerados na fase de exploração da mina, bem como, dos resíduos existentes, 

em t/dia. 

Conforme referido no projeto, os resíduos mineiros serão resultantes da atividade de tratamento do 

recurso mineral a realizar na unidade industrial de lavagem e classificação de areias que se estimam em 

quantidade negligenciável (inferior a 1%). Do total de material a processar na área da mina (cerca de 

6 878 500 m3), estima-se uma produção de resíduos mineiros na ordem dos 123 800 m3 

(aproximadamente 247 600 t). 

Atendendo a que a mina terá um tempo de vida de aproximadamente 28 anos, estima-se uma produção 

de resíduos na ordem das 8850 t/ano (aproximadamente 35 t/dia). 

Também foi referido no projeto a existência de resíduos mineiros já armazenados em instalações de 

resíduos que resultaram da atividade desenvolvida pela SARBLOCO no passado. Com este projeto 

pretende-se verificar a viabilidade de utilizar esses materiais para a produção de caulino. Esses materiais 

foram avaliados em cerca de 46 500 t e o seu local de armazenamento atual encontra-se indicado no 

Desenho 2 do projeto. 

54. Face à previsão de reaproveitamento do caulino e à redução teórica dos resíduos de extração para 

cerca de 1% dos materiais extraídos, deverá ser justificada a necessidade de duplicar a volumetria 

da instalação de resíduos atualmente existente. 

Conforme referido no projeto, o aproveitamento do caulino é um assunto que ainda se encontra em fase 

de estudo, no sentido de verificar a aceitação do mercado. Como a atividade da SARBLOCO se encontra 
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em plena laboração, embora com uma produção ainda inferior ao previsto no projeto, mas em 

crescimento, houve necessidade de definir um espaço adicional para acomodar as lamas resultantes da 

lavagem das areias, uma vez que as existentes se encontram na capacidade máxima de armazenamento. 

Refere-se, aliás, que presentemente já está a ser utilizado o espaço defino para esse efeito.  

Logo que a situação de mercado do caulino esteja definida, perspetivando-se a sua utilização, os materiais 

agora armazenados entrarão novamente na unidade industrial para a produção de caulino, com a 

consequente comercialização, pelo que as instalações de resíduos indicadas nos Desenhos  2 e 3 

deixarão de existir. Aliás, a peça desenhada da recuperação paisagística (Desenho  6) encontra-se 

projetada sem essas instalações de resíduos. 

55. Prever a hipótese, levantada no próprio EIA, da não viabilidade de comercialização do caulino (ou 

da sua totalidade) com a instalação de resíduos necessitar de capacidade para armazenar até cerca 

de 150.000 m3 de resíduos e avaliar o modo como poderá influenciar o modelo de recuperação e 

modelação final da área de extração. 

Caso o caulino não possua qualidade para ser introduzido no mercado, passará a constituir um resíduo 

mineiro. Perspetiva-se uma produção total de caulino de 1 114 300 t que a juntar ao material já 

armazenado totaliza cerca de 1 160 800 t. Deste modo, os resíduos mineiros passarão a totalizar 

1 408 400 t (cerca de 704 200 m3).  

O espaço definido para a situação intermédia de armazenamento desse material não possui capacidade 

para armazenar essa quantidade total, nem foi previsto no projeto um local para esse eventual 

armazenamento, uma vez que existe uma enorme perspetiva de vir a introduzir o caulino no mercado.  

Deste modo, caso não seja de todo possível comercializar o caulino (ou parte dele), o material sem 

aproveitamento económico passará a constituir um resíduo mineiro e será armazenado no lago a criar 

com a exploração abaixo do nível freático, junto à saída do circuito de lavagem, conforme já se encontra 

definido no projeto para os resíduos que se preveem produzir (cerca de 1 %).  

Caso esse cenário venha a ocorrer, que se desconhece nesta fase em que dimensão, haverá apenas 

alteração na modelação final da mina, com implicação restrita à base do lago, sem interferência com as 

margens que manterão a configuração definida no Desenho 4. 

Estando as operações de recuperação paisagística definidas apenas acima do nível freático e não 

existindo qualquer alteração na modelação, também não existirão alterações na proposta de recuperação 

paisagística (Desenho 6). 

De referir que na elaboração do projeto esteve subjacente o facto de evitar a criação de instalações de 

resíduos à semelhança do que se verifica atualmente, com todos os impactes decorrentes da sua 

deposição à superfície. Por esse facto, se prevê a deposição no interior do lago (abaixo do nível freático), 

o que acontecerá ao caulino, caso não possua aceitação no mercado.  

56. Demonstrar através de resultados laboratoriais, a executar por laboratório preferencialmente 

acreditado, a verificação do cumprimento do critério constante na alínea d) do n.º 1 do anexo I do 

Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, referido no EIA como “Possui lixiviabilidade total, 

conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado insignificante”). 

Essa afirmação decorre do conjunto de características que os resíduos deverão conter para serem 

definidos como inertes nos termos da alínea x) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro. 

Foi considerado no âmbito do projeto que os resíduos mineiros a produzir são classificados como inertes. 
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Para demonstrar esse facto, foi colhida uma amostra dos resíduos já produzidos atualmente (e que se 

prevê continuar a produzir no futuro) e sujeita a análise laboratorial.  

Tomando como referência a metodologia utilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia, deverão ser 

considerados os valores de referência estabelecidos nas tabelas n.º  2 e 3 da Parte B do Anexo IV do 

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, que se transcrevem se seguida conforme consta nesse 

diploma legal: 
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Para o efeito foi realizada um ensaio de lixiviação no laboratório da ALS Controlvet, cujo boletim de ensaio 

se apresenta no anexo VI. Os resultados obtidos e a comparação com os valores de referência  

estabelecidos no Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, são apresentados no Quadro 12. 

 – Resultados das análises laboratoriais aos resíduos produzidos na mina.  

PARÂMETRO RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

(DL 183/2009, DE 10 DE AGOSTO) 

Arsénio (As) <0,050 0,5 

Bário (Ba) 0,437 20 

Cádmio (Cd) <0,0100 0,04 

Crómio (Cr) <0,050 0,5 

Cobre (Cu) <0,050 2 

Mercúrio (Hg) <0,00100 0,01 

Molibdénio (Mo) 0,137 0,5 

Níquel (Ni) <0,050 0,4 

Chumbo (Pb) <0,050 0,5 

Antimónio (Sb) <0,010 0,06 

Selénio (se) <0,050 0,1 

Zinco (Zn) 0,242 4 

Cloreto 13,9 800 
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PARÂMETRO RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

(DL 183/2009, DE 10 DE AGOSTO) 

Fluoreto <2,00 10 

Sulfato <50,0 1000 

Índice de fenol <0,05 1 

COD 11,9 500 

SDT 790 4000 

COT 0,26 30 000 

BTEX <0,480 6 

PCB <0,140 1 

Óleo mineral (C10 a C40) <20 500 

HAP <0,160 100 

Da análise desses resultados verifica-se que todos os parâmetros analisados se encontram abaixo dos 

limites de referência estabelecidos no referido diploma, pelo que se poderão classificar os resíduos 

mineiros como inertes. 

57. Apresentar a ficha técnica do(s) produto(s) químico(s) usado(s) para o tratamento do minério 

(floculante). 

Para o tratamento do minério será utlizado apenas um floculante (com a denominação comercial 

Praestol™ 2515). A fica técnica desse produto apresenta-se em anexo VII. 

58. Efetuar a harmonização entre os parâmetros e classes de avaliação de impactes definidos e as 

classes de impacte usadas na avaliação dos fatores ambientais, uma vez que se verificou terem 

sido usadas classes de impactes na avaliação dos impactes associados aos fatores ambientais não 

identificadas como tal na enunciação dos parâmetros de avaliação dos impactes, como seja, no 

ponto 1.7.2. O recurso à classe de impacte “localizado” na avaliação do impacte da remoção de 

terras de cobertura na fase de exploração e o recurso à classe de impacte “incerto” na avaliação do 

impacte da descarga de combustíveis e lubrificantes no solo, de forma acidental. 

De facto, no Relatório Síntese encontram-se em falta um dos parâmetros de caraterização dos impactes, 

assim como as respetivas classes, especificamente: Área de influência – de acordo com a área geográfica 

em que o impacte se possa fazer sentir, os impactes são classificados como locais, regionais, nacionais 

(transfronteiriços)  

Apresenta-se ainda melhor explicação do parâmetro Grau de certeza ou Probabilidade de Ocorrência – 

parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes descritos e que depende do grau de 

conhecimento e caraterísticas das ações geradoras de impactes e sobre os sistemas sobre os quais atua. 

Os impactes previsíveis foram considerados como: improváveis ou incertos, prováveis e certos. 
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59. Considerar as medidas elencadas para proteção das águas por fuga ou derrame de combustíveis 

também no âmbito das medidas de minimização de impactes sobre o solo. 

Efetivamente qualquer medida que possa ser determinada para a proteção da qualidade da água, no 

âmbito de um derrame acidental ou fuga de combustível pode ser implementada como  medida de 

minimização de impacte sobre os solos. Assim, opta-se por transcrever estas medidas: 

Com o objetivo de minimizar os potenciais impactes negativos na qualidade das solos serão adotadas as 

seguintes medidas de minimização durante a fase de exploração, tendo em vista a sua proteção:  

• Será assegurada a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e 
equipamentos presentes em obra, sendo mantidos registos atualizados dessa manutenção e/ou 
revisão por equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respetivo 
fabricante;  

• Será assegurada a manutenção e revisão periódicas da fossa séptica estanque;  

• O abastecimento aos equipamentos terá de ser sempre efetuado em local protegido com uma 
bacia para a retenção de eventuais derrames. 

Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes (óleos e 

lubrificantes), todos os trabalhadores da Mina dever-se-ão encontrar instruídos para, em caso de deteção 

de algum derrame, o responsável da mina ser imediatamente avisado, o equipamento enviado para 

reparação e o material/solo contaminado deverá ser imediatamente. recolhido/removido e 

temporariamente armazenado em condições adequadas, onde os resíduos (materiais ou solos 

contaminados) aguardarão o encaminhamento para destino adequado.  O local de armazenamento 

temporário assim como as medidas de minimização do arrastamento de partículas pelo vento e de 

escorrências/infiltração a implementar serão apresentadas no ponto 60 seguinte. 

60. Dado o caráter arenoso do local, com elevada permeabilidade e potencial de infiltração, o solo 

contaminado por uma fuga ou derrame de substâncias perigosas não deverá manter-se no local, 

aguardando que uma empresa venha efetuar a remoção. O material/solo contaminado deverá ser 

imediatamente. recolhido/removido e temporariamente armazenado em condições adequadas, onde 

os resíduos (materiais ou solos contaminados) aguardarão o encaminhamento para destino 

adequado. O local de armazenamento temporário deverá ser desde já identificado, bem como 

definidas as medidas de minimização do arrastamento de partículas pelo vento e de 

escorrências/infiltração a implementar. 

De modo a salvaguardar eventuais contaminações como resultado de fuga ou derrame de substâncias 

perigosas existirá na zona da oficina um contentor vazio para colocação imediata do material 

contaminado. Os materiais contaminados serão enviados para operadores de gestão de re síduos. 

Tratando-se de um maciço arenoso e prevendo-se que as eventuais contaminações sejam pontuais, será 

expectável que uma escavadora possa retirar atempadamente o material contaminado, antes que as 

substâncias perigosas se alastrem em demasia a ponto de evitar a contaminação das águas do aquífero. 

Caso a fuga ou derrame acidental ocorra na draga, que se encontra em contacto direto com a água do 

aquífero livre, será realizado o seguinte procedimento: 

• Cessação temporária da atividade da draga até que o problema esteja resolvido; 

• Identificação da causa que levou à fuga ou derrame, numa tentativa de evitar que a contaminação 
se alastre; 

• Solicitação de serviço de descontaminação da água por um operador de gestão de resíduos.  
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RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico deverá ser reformulado de modo a ter em consideração e integrar os 

elementos adicionais ao EIA, acima solicitados, facultando assim, a informação relevante ao 

público. 

Existem alguns lapsos a corrigir designadamente a menção à pedreira de Casal Farto e algumas 

repetições de parágrafos nos itens 2 e 3. 

Deve ainda constar no documento o enquadramento na Reserva Agrícola Nacional (RAN), Domínio 

Hídrico e traçado da Autoestrada A8/1C1. 

O novo RNT deve apresentar uma data atualizada. 

Após análise e ponderação dos elementos agora aditados e solicitados, procedeu-se à revisão do Resumo 

Não Técnico. 
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ANEXO I 

 

Ofício APA S051031-201908-DAIA.DAP, de 28 de agosto de 2019. 
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ANEXO II 

 

Certidão Permanente. 
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ANEXO III 

 

Coordenadas da poligonal da área de concessão [ETRS89 (TM06)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE RIBEIRO SECO 

 

 

 
 ANEXO E.193065.04.001.aa 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE RIBEIRO SECO  

 

 
E.193065.04.001.aa ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Declaração Câmara Municipal da Nazaré. 
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ANEXO V 

 

Desenhos 3,4 e 6. 
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ANEXO VI 

 

Boletim de ensaio. 
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ANEXO VII 

 

Ficha técnica floculante. 
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