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MONTEMOR-O-VELHO (110)
jan

fev

Lat.: 40º11’N; Lon.:08º43W; Alt.:15m
mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

Dez

Anual

9.7
11.0
12.6
13.9
16.1
18.8
Média da Temperatura Máxima Diária (°C)

20.8

20.7

19.5

16.4

12.8

10.8

15.3

14.5
15.7
17.7
18.7
20.6
23.8
Média da Temperatura Mínima Diária (°C)

26.1

26.4

25.5

21.9

17.9

15.3

20.3

4.8
6.3
7.4
9.0
11.5
13.9
15.4
Maior valor da Temperatura Máxima Diária (°C)

15.0

13.5

10.9

7.7

6.3

10.1

Média da Temperatura Média Diária (°C)

Data

Data

Data

Data
Tx≥30 °C
Tx≥25 °C
Tn≥20 °C
Tn≤ 0 °C

22.5
25.3
28.2
31.0
34.5
40.5
39.8
40.3
38.2
34.0
26.4
22.8
40.5
12/1997 27/1997 24/1994 30/1994 27/1991 14/1981 23/1993 02/1987 06/1988 01/1980 05/1981 02/1985 14/06/1981
Menor valor da Temperatura Máxima Diária (°C)
5.3
6.5
7.8
11.0
11.0
15.0
18.8
20.2
16.5
13.0
9.0
6.4
5.3
02/1971 15/1983 07/1971 03/1989 03/1978 11/1977 06/1977 01/1977 25/1982 14/1980 20/1999 21/1979 02/01/1971
Maior valor da Temperatura Mínima Diária (°C)
14.9
15.4
15.5
15.7
18.0
20.6
22.0
20.7
20.5
20.5
19.4
16.8
22.0
04/1998 15/1995 10/1981 22/1984 25/1991 14/1981 22/1990 22/1980 11/1986 26/1988 06/1985 04/1985 22/07/1990
Menor valor da Temperatura Mínima Diária (°C)
-6.0
-3.8
-2.6
-0.2
3.6
6.6
9.0
8.0
3.0
-2.5
-2.5
-3.8
-6.0
27/1976 10/1983 01/1993 06/1975 02/1998 04/1975 05/1978 24/1975 29/1974 31/1974 09/1975 21/1975 27/01/1976
Número médio de dias com:
0.0
0.0
0.0
4.8

0.0
0.0
0.0
1.5

0.0
1.6
0.0
0.2

0.1
2.5
0.0
0.0

0.8
3.2
0.0
0.0

2.6
9.5
0.0
0.0

4.8
17.1
0.2
0.0

4.1
20.4
0.2
0.0

4.1
14.7
0.1
0.0

0.8
6.0
0.1
0.1

0.0
0.4
0.0
1.3

0.0
0.0
0.0
3.1

17.3
75.4
0.6
11.0

120.5
107.4
64.0
78.1
74.5
31.7
9.6
11.9
Maior valor da quantidade de Precipitação Diária (mm)

43.1

104.0

117.1

128.9

890.8

Tx=Temperatura Máxima; Tn=Temperatura Mínima.

Média da quantidade de Precipitação Total (mm)

Data
RR≥ 0.1mm
RR≥ 1mm
RR≥ 10mm

61.0
83.8
36.8
42.0
84.4
36.5
73.0
30.8
61.4
71.4
63.2
64.4
84.4
14/1977 28/1991 25/1979 29/1978 06/1996 25/1974 04/1988 28/1992 17/1993 05/1994 11/1986 21/1989 06/05/1996
Número médio de dias com:
13.4
12.6
4.4

12.4
11.4
4.1

9.1
8.0
2.0

10.9
9.8
2.6

9.7
8.8
2.4

4.7
3.9
1.0

1.9
1.4
0.2

2.2
1.9
0.3

5.1
4.6
1.2

10.7
9.9
3.5

12.3
11.5
4.5

12.7
11.7
4.9

105.1
95.5
31.1

RR=Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC).

Observações
Estação meteorológica sem dados referentes à Velocidade média do Vento Máximo e Insolação.

Toda a informação incluída neste documento é propriedade exclusiva do IM, não podendo esta instituição responsabilizar-se pelos danos resultantes da sua
interpretação e/ou utilização.
É exclusivamente concedido o direito de utilização privada, individual, pessoal e não transmissível do presente conteúdo, sendo expressamente interdita toda a
apresentação e/ou reprodução, total ou parcial.
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Número médio de dias com Insolação:

-

-

-

-

-

-

-

-

Evaporação (mm)

Insolação (horas)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83.3

89.0

94.8

102.5

108.3

91.8

73.8

51.6

55.2

936.5

83

85

87

89

90

88

86

8.1
9.4
8.9
9.7
10.0
9.4
9.8
9.1
Velocidade média do Vento Máximo em 10 minutos (km/h)

7.9

7.7

7.5

8.1

8.8

-

-

-

-

Número médio de dias com Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada):

-

-

-

≥60 km/h
≥80 km/h

Número médio de dias com:

Trovoada
Granizo
Neve
Nevoeiro
Geada

0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
1.8
2.0
4.5
1.8
Observações

= 0%
≤ 20%
≥80%

49.7

56.2

80.3

Evaporímetro de Piche; observação das 09 às 09h UTC.

Humidade Relativa média do ar (%) às 09h UTC
89
88
86
83
83
Velocidade média do Vento (km/h)

83

Maior valor da Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada) (km/h)
Data

0.7
0.0
0.0
1.4
0.9

1.5
0.1
0.0
0.9
0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6
0.0
0.0
0.8
0.0

0.9
0.0
0.0
0.4
0.0

0.5
0.4
0.0
1.2
0.0

0.5
0.0
0.0
1.9
0.0

0.9
0.0
0.0
2.1
0.0

0.6
0.0
0.0
2.3
0.0

0.3
0.0
0.0
2.1
0.9

0.6
0.0
0.0
1.1
4.1

8.7
0.5
0.0
18.0
12.2

Estação meteorológica sem dados referentes à Velocidade média do Vento Máximo e Insolação.

Toda a informação incluída neste documento é propriedade exclusiva do IM, não podendo esta instituição responsabilizar-se pelos danos resultantes da sua
interpretação e/ou utilização.
É exclusivamente concedido o direito de utilização privada, individual, pessoal e não transmissível do presente conteúdo, sendo expressamente interdita toda a
apresentação e/ou reprodução, total ou parcial.
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Frequência (%) e respectiva velocidade média (km/h) às 9 e 18UTC

%

NORTE (N)
7.6
9.6
7.7
9.2

16.4
11.2

16.2
12.8

17.7
13.5

21.8
10.8

23.2
11.0

23.5
11.8

16.2
9.5

11.8
7.8

10.5
6.2

7.4
6.3

15.3
10.5

NORDESTE (NE)
2.9
3.9
4.9
6.3
6.8
8.7

4.4
8.6

1.9
12.9

2.4
9.0

2.2
7.1

2.9
11.4

2.4
7.4

3.0
6.5

3.1
6.1

3.0
7.4

3.1
8.1

ESTE (E)
9.6
8.7
5.9
7.2

10.1
7.7

8.0
8.3

6.1
7.6

4.4
8.2

3.5
8.3

4.1
7.1

5.1
6.9

6.4
6.4

6.5
6.5

11.5
6.4

7.0
7.1

SUDESTE (SE)
37.5
34.2
26.3
7.0
6.8
6.6

18.9
6.9

15.8
7.2

9.6
6.3

7.1
5.0

10.6
6.5

18.1
5.9

25.1
6.7

34.6
6.3

33.7
7.0

22.5
6.7

SUL (S)
14.8
13.5
10.6
12.3

7.4
10.7

14.2
11.4

14.3
9.8

7.9
10.1

5.9
7.5

5.0
7.5

10.6
9.0

16.5
10.3

17.0
10.7

17.1
11.9

12.0
10.5

SUDOESTE (SW)
4.6
4.9
3.3
11.0
10.4
9.8

4.7
8.1

5.9
9.5

5.8
7.8

5.7
6.1

6.0
6.4

6.1
6.9

4.9
7.4

4.5
6.9

4.9
12.9

5.1
8.5

OESTE (W)
4.0
4.5
10.0
11.5

5.9
9.2

6.4
8.7

7.0
10.3

7.7
8.6

8.5
7.0

5.8
6.7

6.7
6.8

6.6
6.8

4.8
6.9

5.5
9.5

6.1
8.3

Km/h

NOROESTE (NW)
17.5
19.2
24.0
8.0
9.7
8.2

27.1
9.3

31.3
10.0

40.3
8.2

44.0
7.9

41.9
8.0

34.3
7.2

25.1
6.4

18.2
6.3

14.8
6.4

28.3
8.0

%

Calma
1.6
1.7

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

0.5

0.5

0.9

2.0

0.8

Km/h

%
Km/h

%
Km/h

%
Km/h

%
Km/h

%
Km/h

%
Km/h

%

1.6

Observações
. Estação meteorológica com dados de vento de 1971 a 1999.
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ANEXO IV
RECURSOS HÍDRICOS

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
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Processo n.º: 450.10.02.02.000554.2015.RH4
Utilização n.º: A006866.2015.RH4
Início: 2015/06/03

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

502671254

Nome/Denominação Social*

IMOSA - Industrias Mineiras do Mondego,SA

Morada*

Estrada do Grou - Estação da Guia

Localidade

GUIA

Código Postal

3105-095

Concelho*

Pombal

Telefones

244684999 968815884

Fax

244684919

Localização
Designação da captação

Nasce Água Captação de águas subterrâneas

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Nasce Água

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Litoral / Pombal / Guia

Longitude

-8.82838

Latitude

39.94380

Região Hidrográfica

RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

136 :: Lis

Sub-Bacia Hidrográfica

04LIS0705 :: Ribeiro de Porto Longo

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotary com circulação directa

Profundidade (m)

103.0

Diâmetro máximo (mm)

350.0

Profundidade do sistema de extração (m)

90.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

30.0

Nº ralos

3

Localização dos ralos (m)

18

1/4 A006866.2015.RH4

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

90.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

5.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

4.000

Volume máximo anual (m3)

30000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3331

Nº horas/dia em extração

6

Nº dias/mês em extração

16

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Extractiva

CAE Principal

08121 : Extração de saibro, areia e pedra britada

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
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12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código AUT-2011-0451.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

3331 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com a Regulamento (CE) No.
1907/2006

ULTIMER™ 7752
SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto:
Tipo de substância

ULTIMER™ 7752
Mistura

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:
Utilização da substância ou
mistura

: AJUDANTE DA CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA

Restrições de utilização
recomendadas

: Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:
NOME DA EMPRESA
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LOCAL
NALCO PORTUGUESA LDA. (P)
TAGUS PARK, AVENIDA PROF. DOUTOR CAVACO
SILVA, EDIFICIO QUALIDADE B1-1B,
2740-122 PORTO SALVO, PORTUGAL
TEL: +351 214480757

Para obter informações relativas à Segurança do Produto, contacte msdseame@nalco.com
1.4 Número de telefone de
emergência:

+32-(0)3-575-5555 Trans-europeu
+351-91-911-1399 Portugal
808 250 143 CIAV (Centro Anti-venenos)

Data da Compilação/Revisão:
Número De Versão:

12.10.2015
1.1

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1 Classificação da substância ou mistura
Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Não é uma substância ou uma mistura perigosa.

2.2 Elementos do rótulo
Rotulagem (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Não é uma substância ou uma mistura perigosa.
Recomendações de
prudência

:

Prevenção:
P264
Resposta:
P322
Armazenagem:
P401
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Lavar as mãos cuidadosamente após
manuseamento.
Medidas específicas (ver 4 no presente
rótulo).
Armazenar de acordo com a regulação
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local.

Identificação diferenciada de
misturas especiais

: Ficha de segurança fornecida a pedido.

2.3 Outros perigos
Não conhecidos.
SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.2 Misturas
Componentes perigosos
Nome Químico

No. CAS
No. CE
No. REACH

Classificação
(REGULAMENTO (CE) N.o
1272/2008)

Concentração
[%]

Cloreto de amonio

12125-02-9
235-186-4
01-2119487950-27

Toxicidade aguda Categoria 4; H302
Iirritação ocular Categoria 2; H319

1 - < 2.5

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.
SECÇÃO 4: Primeiros socorros
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
Em caso de inalação

: Procure assistência médica se verificar a ocorrência de
sintomas.

Em caso de contacto com a
pele

: Lavar com sabão e muita água.
Procure assistência médica se verificar a ocorrência de
sintomas.

Se entrar em contacto com
os olhos

: Enxaguar com muita água.
Procure assistência médica se verificar a ocorrência de
sintomas.

Em caso de ingestão

: Enxaguar a boca.
Procure assistência médica se verificar a ocorrência de
sintomas.

Protecção dos socorristas

: Em caso de emergência, avalie o perigo antes de tomar
qualquer medida. Não coloque em risco a sua segurança. Se
tiver dúvidas, contacte uma equipa de emergência.Usar o
equipamento de protecção individual exigido.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Tratamento

: Nenhuma medida específica identificada.
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SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1 Meios de extinção
Meios adequados de
extinção

: Usar meios de extinção que sejam apropriados às
circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Perigos específicos para
combate a incêndios

: Não inflamável nem combustível.

Produtos de combustão
perigosos

: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes
materiais:
Óxidos de carbono
Óxidos de azoto (NOx)
Óxidos de enxofre
amoníaco

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Equipamento especial de
proteção a utilizar pelo
pessoal de combate a
incêndio

: Usar equipamento de proteção individual.

Outras informações

: Resíduos de combustão e água de combate a fogo
contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas
da autoridade responsável local.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Conselho para o pessoal não
envolvido na resposta à
emergência
Conselho para o pessoal
responsável pela resposta à
emergência

: Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de protecção.

: Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com
o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção
8 sobre materiais adequados e não adequados.

6.2 Precauções a nível ambiental
Precauções a nível
ambiental

: Não são necessárias medidas de protecção ambiental
especiais.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Métodos de limpeza

: Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança.
Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto
absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra
diatomácea, vermiculite) e pôr o líquido dentro de contentores
para eliminação de acordo com os regulamentos locais /
nacionais (ver secção 13).
Limpar as traças por meio de água sob pressão.
Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter
a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas
de esgotos.
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6.4 Remissão para outras secções
Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Para a protecção individual ver a secção 8.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1 Precauções para um manuseamento seguro
Informação para um
manuseamento seguro

: Para a protecção individual ver a secção 8. Lavar as mãos
depois da manipulação.

Medidas de higiene

: Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e
imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Requisitos para áreas de
armazenagem e recipientes

: Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem
fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Produto apropriado

: Os seguintes dados de compatibilidade são sugeridos tendo como
base a informação de produtos similares e/ou a experiência do
sector: PVC, EPDM, Poliuretano, Polipropileno, Polietileno,
Neopreno, Buna-N, MDPE, HDPE (Polietileno de alta densidade),
Nitrilo, Elastômero fluorado., PTFE, FEP (encapsulado), TFE, Luva
de polietileno clorosulfonado, Fluorelastómero, A compatibilidade
com materiais plásticos pode variar, e recomendamos portanto que
a compatibilidade seja testada anteriormente ao uso.

Produto impróprio

: Os seguintes dados de compatibilidade são sugeridos tendo como
base a informação de produtos similares e/ou a experiência do
sector: Latão, Aço macio, Aço carbono C1018

7.3 Utilizações finais específicas
Utilizações específicas

: AJUDANTE DA CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual
8.1 Parâmetros de controlo
Limites de Exposição Ocupacional
Componentes

No. CAS

Cloreto de amonio

12125-02-9

Ácido acético

64-19-7

tipo de valor
(Forma de
exposição)
VLE-MP (Fumos)
VLE_CD (Fumos)
VLE-MP
VLE_CD
oito horas

Parâmetros de controlo

Bases

10 mg/m3
20 mg/m3
10 ppm
15 ppm
10 ppm
25 mg/m3

PT VLE
PT VLE
PT VLE
PT VLE
PT DL
305/2007

MEDIDAS DE MONITORIZAÇÃO:
Um volume pequeno do ar é mantido com um absorvente ou barreira para prender a substância(s),
que pode então ser removida e analisada como se descreva abaixo:
Ingrediente(s)
Cloreto de amonio
Ácido acético

Método
OSHA: EUA ID 188
NIOSH EUA: 1603

Análise
Gravimetria
Cromatografía de gás
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Absorvente
Filtro de éster de celulose
Carvão
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8.2 Controlo da exposição
Controlos de engenharia apropriados
Uma boa ventilação deve ser suficiente
para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.
Medidas de protecção individual
Medidas de higiene

: Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e
imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.

Protecção ocular / facial (EN
166)

: Óculos de segurança

Protecção das mãos (EN
374)

: Não é necessário equipamento especial de proteção.

Protecção do corpo e da pele
(EN 14605)

: Usar roupa protetora adequada.

Protecção respiratória (EN
143, 14387)

: Não é necessário equipamento especial de proteção.

Controlo da exposição ambiental
Recomendação geral

: Considere a provisão dum sistema de retenção em torno das
embarcações do armazenamento.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Aspeto

: Líquido

Cor

: branco

Odor

: Cloro

Ponto de inflamação

: > 93.3 °C
Método: ASTM D 93, Pensky-Martens vaso fechado

pH

: 3.0 - 4.1, 100 %
(25 °C)

Limiar olfativo

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Ponto de fusão/ponto de
congelação

: PONTO DE CONGELAÇÃO: -10 °C
PONTO DE FLUIDEZ: < -5 °C

Ponto de ebulição inicial e
intervalo de ebulição

: 100 °C

Taxa de evaporação

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Inflamabilidade (sólido, gás)

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
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Limite superior de explosão

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Limite inferior de explosão

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Pressão de vapor

: 20.6 mm Hg (37.8 °C)

Densidade relativa do vapor

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Densidade relativa

: 1.16 (20 °C)

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade

: dispersível

Solubilidade noutros
dissolventes

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Coeficiente de partição noctanol/água

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Temperatura de auto-ignição

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Decomposição térmica

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Viscosidade
Viscosidade, dinâmico

: 50 - 600 mPa.s (25 °C)

Viscosidade, cinemático

: 300 mm2/s (25 °C)
estimado

Propriedades explosivas

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Propriedades comburentes

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

9.2 Outras informações
Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade
10.1 Reatividade
Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
10.2 Estabilidade química
Estável em condições normais.
10.3 Possibilidade de reações perigosas
Reações perigosas

: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de
utilização.

10.4 Condições a evitar
Condições a evitar

: Temperaturas de congelamento.
Temperaturas extremas.
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10.5 Materiais incompatíveis
Materiais a evitar

: O contato com oxidantes fortes (por ex: cloro, peróxidos,
cromatos, ácido nítrico, perclorato, oxigênio concentrado,
permanganato) pode gerar calor, incêndio, explosões e/ou
vapores tóxicos.
O contato com álcalis fortes (por ex. amoníaco e suas
soluções, carbonatos, hidróxido de sódio, hidróxido de
potássio, hidróxido de cálcio, cianeto, sulfureto, hipocloritos,
cloritos) pode gerar calor, ebulição, ou vapores tóxicos.

10.6 Produtos de decomposição perigosos
Produtos de decomposição
perigosos

: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes
materiais:
Óxidos de carbono
Óxidos de azoto (NOx)
Óxidos de enxofre
Oxidos de fósforo
Amoníaco

SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
Informações sobre vias de
exposição prováveis

: Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Toxicidade
Produto
Toxicidade aguda por via oral

:

Estimativa da toxicidade aguda : > 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda por via
inalatória

:

Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade aguda por via
cutânea

:

Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Corrosão/irritação cutânea

:

Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Lesões oculares
graves/irritação ocular

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Sensibilização respiratória ou
cutânea

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Carcinogenicidade

: Nenhum componente deste produto presente a níveis
maiores ou iguais a 0.1% é identificado como
carcinogénio provável, possível ou confirmado pelo
IARC.

Efeitos reproductivos

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Mutagenicidade em células
germinativas

: Não contem ingredientes classificados como
mutagénicos
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Teratogenicidade

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo
específicos (STOT) exposição única

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de
classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo
específicos (STOT) exposição repetida

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade por aspiração

: Nenhuma classificação de toxicidade de aspiração

Componentes
Toxicidade aguda por via oral

: Cloreto de amonio
DL50 Ratazana: 1,410 mg/kg

Efeitos potenciais sobre a saúde
Olhos

: Não são conhecidos nem esperados danos para a
saúde sob condições normais de utilização.

Pele

: Não são conhecidos nem esperados danos para a
saúde sob condições normais de utilização.

Ingestão

: Não são conhecidos nem esperados danos para a
saúde sob condições normais de utilização.

Inalação

: Não são conhecidos nem esperados danos para a
saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crónica

: Não são conhecidos nem esperados danos para a
saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem
Contacto com os olhos

: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Contacto com a pele

: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Ingestão

: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Inalação

: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Outras informações

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1 Ecotoxicidade
Produto
Efeitos relativos ao meio

: Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos
conhecidos.

Efeitos relativos ao meio Toxicidade aguda para o
ambiente aquático Avaliação

: Os testes para polímeros representativos foram
executados na água ambientalmente relevante com
carbono orgânico dissolvido (DOC: 4.5 mg/l). Os efeitos
nos organismos aquáticos são devido à modalidade
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(não-sistemicos) externa da ação, por exemplo,
sufocação ou inmobilização. Na presença do material
suspendido, por exemplo, DOC, os polímeros são
limitados ao material suspendido e o bioavailabilidade é
reduzido substancialmente. Em conseqüência, os
efeitos esperam-se ser mais baixos.
Toxicidade em peixes

: 96 horas CL50 Peixe zebra: > 1 - 10 mg/l
Substância teste: Polímero representativo testado na
água com DOC

Toxicidade em dáfnias e
outros invertebrados
aquáticos.

: 48 horas CL50 Daphnia magna: 10 - 100 mg/l
Substância teste: Polímero representativo testado na
água com DOC

Toxicidade em algas

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

12.2 Persistência e degradabilidade
Produto
Biodegradabilidade Avaliação

: "Degradação abiótica: Hidrolise > 70 % , 28 dias a pH
6-8, isto é equivalente a uma rápida
biodegradabilidade conforme a DSD 67 / 548 Anexo VI,
Método EU C7, OECD 111 "

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO):
Degradação biológica: Aprox. 40-50% ( Mod.Sturm-Test: OECD 301B)
Carência Química de Oxigénio (CQO): 300,000 mg/l (Polímero representativo testado na água com DOC)
Componentes
Biodegradabilidade

: Cloreto de amonio
Resultado: Não aplicável - inorgânico

12.3 Potencial de bioacumulação
Produto
Bioacumulação

: É possível a eliminação da fase aquosa via precipitação ou
floculação., Não ocorrerá nenhuma bioacumulação. O grande
tamanho do polímero é incompatível com o transporte
através das membranas celulares.

Componentes
Bioacumulação

: Cloreto de amonio
A bio-acumulação é improvável.

12.4 Mobilidade no solo
Produto
O produto é eliminado da fase aquosa, em grande parte, por um processo abiótico (absorção em lama
activada).
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12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
Produto
Avaliação

: A substância/mistura não contém componentes considerados
persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1%
ou superior.

12.6 Outros efeitos adversos
NOEC na minhoca: > 1000 mg/l (polímero representativo)Informação de AOX: O produto não contem
nenhum halogênio orgânico.A descarga em pequenas quantidades para unidades biológicos das plantas
de tratamento de esgotos não afectará á eficência do processo de lamas activadas.
SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos.Os
códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo usuário, de preferência em discussão com as autoridades
responsáveis pela destruição dos resíduos.
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Produto

: A reciclagem deverá ser preferida em relação à deposição ou
incineração.
Se a reciclagem não fôr praticável, eliminar de acordo com a
regulamentação local.
Destruição dos resíduos nas indústrias aprovadas de
destruição dos resíduos.

Embalagens contaminadas

: Eliminar como produto Não utilizado.
Os contentores vazios devem ser levados para um local
aprovado para a manipulação de resíduos para a reciclagem
ou a destruição
Não reutilizar os recipientes vazios.

Catálogo Europeu sobre os
Resíduos

: 16 03 06 - LOTES FORA DE ESPECIFICAÇÃO E
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS. Resíduos orgânicos
diferentes dos mencionados em 16 03 05. Se este produto for
usado em processos posteriores, o usuário final deverá
redefinir e atribuir o código mais apropriado baseado no
European Waste Catalogue .

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações
são as adequadas para o transporte seleccionado.
Transporte rodoviário (ADR/ADN/RID)
14.1 Número ONU:
14.2 Designação oficial de transporte da
ONU:
14.3 Classes de perigo para efeitos de
transporte:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Perigos para o ambiente:

Não aplicável
O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU
TRANSPORTE
Não aplicável
Não aplicável
Não
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14.6 Precauções especiais para o
utilizador:

Não aplicável

Transporte aéreo (IATA)
14.1 Número ONU:
14.2 Designação oficial de transporte da
ONU:
14.3 Classes de perigo para efeitos de
transporte:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Perigos para o ambiente:
14.6 Precauções especiais para o
utilizador:
Transporte marítimo (IMDG/IMO)
14.1 Número ONU:
14.2 Designação oficial de transporte da
ONU:
14.3 Classes de perigo para efeitos de
transporte:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Perigos para o ambiente:
14.6 Precauções especiais para o
utilizador:
14.7 Transporte a granel em
conformidade com o anexo II da
Convenção Marpol 73/78 e o Código
IBC:

Não aplicável
O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU
TRANSPORTE
Não aplicável
Não aplicável
Não
Não aplicável

Não aplicável
O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU
TRANSPORTE
Não aplicável
Não aplicável
Não
Não aplicável
Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,
segurança e ambiente:
LEIS INTERNACIONAIS DO CONTROLO QUÍMICO

CANADÁ
Este produto contém substâncias encontradas na Non-Domestic Substances List (NDSL).
ESTADOS UNIDOS
Os ingredientes químicos deste produto estão no inventário TSCA 8(b) (40 CFR 710) ou são vendidas
comercialmente sob a isenção de polímero (40 CFR 723.250).
REGULAÇÕES NACIONAIS ALEMANHA
Classe de contaminação da
: WGK 2
água (Alemanha)
Classificação de acordo com o VwVwS, Anexo 4.

15.2 Avaliação da segurança química:
Foi efectuada uma Avaliação de Segurança Química para a(s) substância(s) que constitui(em) este material
ou para o próprio material.
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SECÇÃO 16: Outras informações
Texto completo das Demonstrações -H
H302
H319

Nocivo por ingestão.
Causa grave irritação ocular.

Texto completo das outras siglas
(Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; ADN - Acordo europeu
relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo
Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; ASTM - Sociedade
Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação,
rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; DIN - Norma do Instituto Alemão de
Normalização; ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade
Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à
resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ErCx - Concentração associada à resposta de taxa
de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; IARC - Agência Internacional de
Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional
para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel;
IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IMDG Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISO Organização Internacional para a Padronização; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população
de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de
outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não
éobservado nenhum efeito; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico;
OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente,
Bioacumulativa e Tóxica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do
Concelho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento
relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de
Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; TRGS - Regra Técnica para
Substâncias Perigosas; UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; DSL Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; TSCA - Lei
de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); AICS - Relação Australiana de Substâncias
Químicas; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; ENCS - Substâncias Químicas
Novas e Existentes (Japão); ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); PICCS - Relação de
Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; TCSI Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a
reprodução; GLP - Boas Práticas de Laboratório
Outras informações
Fontes dos principais dados
utilizados na elaboração da
ficha

: Monografias de IARC na avaliação do risco carcinogénico dos
produtos químicos ao homem, Genebra: Organização Mundial
da Saúde, Agência Internacional para a Pesquisa contra o
Cancro.
Principais referências de literatura e fontes de dados que
podem ter sido utilizadas juntamente com pareceres de
peritos para a compilação desta Ficha de Dados de
Segurança: regulamentos/directivas europeus [incluindo (CE)
n.º 1907/2006, (CE) n.º 1272/2008, 67/548/CEE e
1999/45/CE], dados de fornecedores, internet, ESIS, IUCLID,
ERIcards, dados regulamentares oficiais não europeus e
outras fontes de dados.
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Preparado por

: Regulatory Affairs

Os números mencionados na Ficha de Segurança estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão e 1,000
= 1 milhar. 0.1 = uma décima , e 0.001 = uma milésima.
INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para
esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.
A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação.
A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento,
transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de
qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado
no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros
produtos ou processos.
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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto:
Tipo de substância

NALCO 71605
Mistura

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:
Utilização da substância ou
mistura

: AJUDANTE DA CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA

Restrições de utilização
recomendadas

: Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:
NOME DA EMPRESA
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LOCAL
NALCO PORTUGUESA LDA. (P)
TAGUS PARK, AVENIDA PROF. DOUTOR CAVACO
SILVA, EDIFICIO QUALIDADE B1-1B,
2740-122 PORTO SALVO, PORTUGAL
TEL: +351 214480757

Para obter informações relativas à Segurança do Produto, contacte msdseame@nalco.com
1.4 Número de telefone de
emergência:

+32-(0)3-575-5555 Trans-europeu
+351-91-911-1399 Portugal
808 250 143 CIAV (Centro Anti-venenos)

Data da Compilação/Revisão:
Número De Versão:

19.04.2016
2.2

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1 Classificação da substância ou mistura
Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Irritação ocular, Categoria 2

H319

2.2 Elementos do rótulo
Rotulagem (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Pictogramas de perigo

:

Palavra-sinal

:

Atenção

Advertências de perigo

:

H319

Declarações de Perigo
Adicionais

:

Causa grave irritação ocular.
Se ingerido pode formar uma massa
gelatinosa que se digerida pode causar
bloqueios.
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Recomendações de
prudência

:

Prevenção:
P261

Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/
névoas/ vapores/ aerossóis.
Usar luvas de protecção/ protecção ocular/
protecção facial.
A água em contato com o produto produzirá
condições de chão escorregadio.

P280

Resposta:
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM
OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente
com água durante vários minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for
possível. Continuar a enxaguar.
P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A
PELE (ou o cabelo): despir/ retirar
imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com água/ tomar um
duche.
Armazenagem:
Misturar cuidadosamente antes de utilizar.

2.3 Outros perigos
Misturar cuidadosamente antes de utilizar. Se ingerido pode formar uma massa gelatinosa que se digerida
pode causar bloqueios. A água em contato com o produto produzirá condições de chão escorregadio.
SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.2 Misturas
Componentes perigosos
Nome Químico

No. CAS
No. CE
No. REACH

Classificação
(REGULAMENTO (CE) N.o
1272/2008)

Concentração
[%]

Destilado de petróleo

64742-47-8
265-149-8
01-2119484819-18

Perigo de aspiração Categoria 1; H304

20 - < 25

Álcoois, C12-15, etoxilados

68131-39-5

Toxicidade aguda Categoria 4; H302
Irritação cutânea Categoria 2; H315
Lesões oculares graves Categoria 1; H318

1 - < 2.5

Para o texto completo sobre as recomendações H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.
SECÇÃO 4: Primeiros socorros
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
Em caso de inalação

: Procure assistência médica se verificar a ocorrência de
sintomas.

Em caso de contacto com a
pele

: Lavar com sabão e muita água.
Procure assistência médica se verificar a ocorrência de
sintomas.
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Em caso de contacto com os
olhos

: Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as
pálpebras, durante ao menos 15 minutos.
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.
Continue a enxaguar.
Consultar o médico.

Em caso de ingestão

: Enxaguar a boca.
Chamar imediatamente um médico.

Protecção dos socorristas

: Em caso de emergência, avalie o perigo antes de tomar
qualquer medida. Não coloque em risco a sua segurança. Se
tiver dúvidas, contacte uma equipa de emergência.Usar o
equipamento de protecção individual exigido.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Tratamento

: Tratar de acordo com os sintomas.
Se ingerido pode formar uma massa gelatinosa que se
digerida pode causar bloqueios.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1 Meios de extinção
Meios adequados de
extinção

: Usar meios de extinção que sejam apropriados às
circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de
extinção

: Não utilizar água a não ser que se disponha de grandes
quantidades.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Perigos específicos para
combate a incêndios

: Não inflamável nem combustível.

Produtos de combustão
perigosos

: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes
materiais perigosos:
Óxidos de carbono
Óxidos de azoto (NOx)
Óxidos de enxofre
Óxidos de fósforo

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Equipamento especial de
proteção a utilizar pelo
pessoal de combate a
incêndio

: Usar equipamento de proteção individual.

Outras informações

: Resíduos de combustão e água de combate a fogo
contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas
da autoridade responsável local. Em caso de incêndio e/ou
explosão não respirar os fumos.
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SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Recomendações para o
pessoal não envolvido na
resposta à emergência.

: Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com
formação.
Os derramamentos deste produto causa deslizamento.
Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de protecção.

Recomendações para o
pessoal responsável pela
resposta à emergência.

: Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com
o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção
8 sobre materiais adequados e não adequados.

6.2 Precauções a nível ambiental
Precauções a nível
ambiental

: Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou
subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Métodos de limpeza

: Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança.
Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto
absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra
diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de
contentores para a eliminação de acordo com os
regulamentos locais / nacionais (ver secção 13).
Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter
a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas
de esgotos.
Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de
esgoto sanitário.

6.4 Remissão para outras secções
Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Para a protecção individual ver a secção 8.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1 Precauções para um manuseamento seguro
Informação para um
manuseamento seguro

: Evitar o contato com a pele e os olhos. Lavar as mãos
cuidadosamente após manuseamento. Só utilizar com uma
ventilação adequada. Agitar bem antes de usar.

Medidas de higiene

: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de
higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes
de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta
cuidadosamente após manuseamento.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Requisitos para áreas de
armazenagem e recipientes

: Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem
fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.
Armazenar separadamente de comburentes.
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Produto apropriado

: Os seguintes dados de compatibilidade são sugeridos tendo como
base a informação de produtos similares e/ou a experiência do
sector: Teflon, Viton, Aço inoxidável 304, Aço inoxidável 316L,
HDPE tratado superficialmente., Kalrez, PTFE, A compatibilidade
com materiais plásticos pode variar, e recomendamos portanto que
a compatibilidade seja testada anteriormente ao uso.

Produto impróprio

: Os seguintes dados de compatibilidade são sugeridos tendo como
base a informação de produtos similares e/ou a experiência do
sector: HDPE (Polietileno de alta densidade), Borracha natural,
Polipropileno

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)
Utilizações específicas

: AJUDANTE DA CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual
8.1 Parâmetros de controlo
8.2 Controlo da exposição
Controlos técnicos adequados
Recomenda-se utilizar ventilação geral e ventilação/extração local.
Uma boa ventilação deve ser suficiente
para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.
Medidas de protecção individual
Medidas de higiene

: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de
higiene e segurança.Retirar e lavar roupa contaminada antes
de voltar a usar.Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta
cuidadosamente após manuseamento.

Protecção ocular / facial (EN
166)

: Óculos de segurança com protecções laterais

Protecção das mãos (EN
374)

: Protecção preventiva da pele recomendada
Luvas
Borracha de nitrilo
borracha butílica
Período de exposição: 1 - 4 horas
Consultar o fabricante do EPI sobre a espessura adequada
da luva (dependendo do tipo de luva e do uso previsto).
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se
houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção do corpo e da pele
(EN 14605)

: Usar roupa protetora adequada.

Protecção respiratória (EN
143, 14387)

: Quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou
limitados o suficiente por meios técnicos de proteção coletiva
ou com medidas, métodos ou procedimentos de organização
do trabalho, considerar a utilização de equipamento de
proteção respiratória certificados de acordo com os requisitos
da UE (89/656/CEE, 89/686/CEE), ou equivalente, com o tipo
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de filtro:
A-P
Controlo da exposição ambiental
Recomendação geral

: Considere a colocação de sistemas de retenção à volta das
embalagens armazenadas.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Aspeto

: Emulsão

Cor

: creme

Odor

: Neutro

Ponto de inflamação

: > 100 °C

pH

: 7 - 8, Concentração: 10.00 g/l
(20 °C)

Limiar olfativo

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Ponto de fusão/ponto de
congelação

: PONTO DE CONGELAÇÃO: -15 °C

Ponto de ebulição inicial e
intervalo de ebulição

: > 100 °C

Taxa de evaporação

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Inflamabilidade (sólido, gás)

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Limite superior de explosão

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Limite inferior de explosão

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Pressão de vapor

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Densidade relativa do vapor

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Densidade relativa

: 1.03

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade

: insolúvel

Solubilidade noutros
solventes

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Coeficiente de partição noctanol/água

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Temperatura de auto-ignição

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Decomposição térmica

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
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Viscosidade
Viscosidade, dinâmica

: 300 - 1,700 mPa.s (20 °C)

Viscosidade, cinemática

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Propriedades explosivas

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Propriedades comburentes

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

9.2 Outras informações
Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade
10.1 Reatividade
Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
10.2 Estabilidade química
Estável em condições normais.
10.3 Possibilidade de reações perigosas
Reações perigosas

: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de
utilização.

10.4 Condições a evitar
Condições a evitar

: Temperaturas de congelamento.
Temperaturas extremas.

10.5 Materiais incompatíveis
Materiais a evitar

: Adição de água origina um gel.
O contato com oxidantes fortes (por ex: cloro, peróxidos,
cromatos, ácido nítrico, perclorato, oxigênio concentrado,
permanganato) pode gerar calor, incêndio, explosões e/ou
vapores tóxicos.

10.6 Produtos de decomposição perigosos
Produtos de decomposição
perigosos

: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes
materiais perigosos:
Óxidos de carbono
Óxidos de azoto (NOx)
Óxidos de enxofre
Óxidos de fósforo

SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
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Informações sobre vias de
exposição prováveis

: Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Toxicidade
Produto
Toxicidade aguda por via oral

:

Estimativa da toxicidade aguda : > 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda por via
inalatória

:

Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade aguda por via
cutânea

:

Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Corrosão/irritação cutânea

:

Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Lesões oculares
graves/irritação ocular

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Sensibilização respiratória ou
cutânea

: Resultado: Não causa sensibilização respiratória.

Carcinogenicidade

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Efeitos reprodutivos

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Mutagenicidade em células
germinativas

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de
classificação não são preenchidos.

Teratogenicidade

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo
específicos (STOT) exposição única

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de
classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo
específicos (STOT) exposição repetida

: Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade por aspiração

: Nenhuma classificação de toxicidade de aspiração

Componentes
Toxicidade aguda por via oral

: Destilado de petróleo
DL50 Ratazana: > 5,000 mg/kg
Álcoois, C12-15, etoxilados
DL50 Ratazana: 1,700 mg/kg

Componentes
Toxicidade aguda por via
cutânea

: Álcoois, C12-15, etoxilados
DL50 Ratazana: > 2,000 mg/kg

Efeitos potenciais sobre a saúde
Olhos

: Causa grave irritação ocular.

Pele

: Não são conhecidos nem esperados danos para a
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saúde sob condições normais de utilização.
Ingestão

: Se ingerido pode formar uma massa gelatinosa que se
digerida pode causar bloqueios.

Inalação

: Não são conhecidos nem esperados danos para a
saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crónica

: Não são conhecidos nem esperados danos para a
saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem
Contacto com os olhos

: Vermelhidão, Dor, Irritação

Contacto com a pele

: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Ingestão

: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Inalação

: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Outras informações

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1 Ecotoxicidade
Produto
Efeitos relativos ao meio
ambiente

: Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos
conhecidos.

Efeitos relativos ao meio
ambiente - Toxicidade aguda
para o ambiente aquático
Avaliação

: Os testes para polímeros representativos foram
executados na água ambientalmente relevante com
carbono orgânico dissolvido (DOC: 4.5 mg/l). Os efeitos
nos organismos aquáticos são devido à modalidade
(não-sistemicos) externa da ação, por exemplo,
sufocação ou inmobilização. Na presença do material
suspendido, por exemplo, DOC, os polímeros são
limitados ao material suspendido e o bioavailabilidade é
reduzido substancialmente. Em conseqüência, os
efeitos esperam-se ser mais baixos.

Toxicidade em peixes

: 96 horas CL50 Peixe zebra: > 100 mg/l
Substância teste: Polímero representativo testado na
água com DOC

Toxicidade em dáfnias e
outros invertebrados
aquáticos.

: 48 horas CL50 Daphnia magna: > 100 mg/l
Substância teste: Polímero representativo testado na
água com DOC

Toxicidade em algas

: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes
Toxicidade em peixes

: Destilado de petróleo
96 h CL50: > 1,000 mg/l
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Álcoois, C12-15, etoxilados
96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): 1.4
mg/l
Componentes
Toxicidade em dáfnias e
outros invertebrados
aquáticos.
Componentes

: Destilado de petróleo
48 h CE50: > 1,000 mg/l

Toxicidade em algas

: Destilado de petróleo
72 h CE50: > 1,000 mg/l

Componentes
Toxicidade em bactérias

: Destilado de petróleo
48 h: > 1,000 mg/l

12.2 Persistência e degradabilidade
Produto
Biodegradabilidade

: A parte orgânica deste preparo deve ser dificilmente
biodegradável.

Biodegradabilidade Avaliação

: O produto pode ser degradado por um processo
abiótico.

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO):
Degradação biológica: Aprox. 60-70% (DIN EN 29888)
Carência Química de Oxigénio (CQO): 930,000 mg/l (Polímero representativo testado na água com DOC)
Componentes
Biodegradabilidade

: Destilado de petróleo
Resultado: Rápidamente biodegradável.
Álcoois, C12-15, etoxilados
Resultado: Rápidamente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação
Produto
Bioacumulação

: É possível a eliminação da fase aquosa via precipitação ou
floculação., Não ocorrerá nenhuma bioacumulação. O grande
tamanho do polímero é incompatível com o transporte
através das membranas celulares.

12.4 Mobilidade no solo
Produto
O produto é eliminado da fase aquosa, em grande parte, por um processo abiótico (absorção em lama
activada).
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12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
Produto
Avaliação

: A substância/mistura não contém componentes considerados
persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1%
ou superior.

12.6 Outros efeitos adversos
NOEC na minhoca: > 1000 mg/l (polímero representativo)Informação de AOX: O produto não contem
nenhum halogênio orgânico.A descarga em pequenas quantidades para unidades biológicos das plantas
de tratamento de esgotos não afectará á eficência do processo de lamas activadas.
SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
Eliminar de acordo com as Directivas Europeias relativas a resíduos e resíduos perigosos.Os códigos dos
resíduos deverão ser atribuídos pelo utilizador, de preferência após contacto com as autoridades
responsáveis pela eliminação dos resíduos.
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Produto

: Sempre que possível, é preferível em vez de eliminar ou
incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a
regulamentação local.
A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor
autorizado de resíduos.

Embalagens contaminadas

: Eliminar como produto não usado.
As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor
autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação.
Não reutilizar as embalgens vazias.

Guia para a seleção do
Código do Resíduo

: 16 03 05* - LOTES FORA DE ESPECIFICAÇÃO E
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS. Resíduos orgânicos
contendo substâncias perigosas. Se este produto for usado
em processos posteriores, o usuário final deverá redefinir e
atribuir o código mais apropriado baseado no European
Waste Catalogue .

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações
são as adequadas para o transporte seleccionado.
Transporte rodoviário (ADR/ADN/RID)
14.1 Número ONU:
14.2 Designação oficial de transporte da
ONU:
14.3 Classes de perigo para efeitos de
transporte:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Perigos para o ambiente:
14.6 Precauções especiais para o
utilizador:

Não aplicável
O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU
TRANSPORTE
Não aplicável
Não aplicável
Não
Não aplicável
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Transporte aéreo (IATA)
14.1 Número ONU:
14.2 Designação oficial de transporte da
ONU:
14.3 Classes de perigo para efeitos de
transporte:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Perigos para o ambiente:
14.6 Precauções especiais para o
utilizador:
Transporte marítimo (IMDG/IMO)
14.1 Número ONU:
14.2 Designação oficial de transporte da
ONU:
14.3 Classes de perigo para efeitos de
transporte:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Perigos para o ambiente:
14.6 Precauções especiais para o
utilizador:
14.7 Transporte a granel em
conformidade com o anexo II da
Convenção Marpol 73/78 e o Código
IBC:

Não aplicável
O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU
TRANSPORTE
Não aplicável
Não aplicável
Não
Não aplicável

Não aplicável
O PRODUTO NÃO É REGULAMENTADO DURANTE SEU
TRANSPORTE
Não aplicável
Não aplicável
Não
Não aplicável
Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,
segurança e ambiente:
REGULAMENTOS INTERNACIONAIS
ADMINISTRAÇÃO DOS ALIMENTOS E DAS DROGAS (FDA) Lei Federal dos Alimentos, Drogas e
Cosméticos
Quando usado em situações que necessitem cumprimento das regulações FDA, este produto é aceitável
sob: 21 CFR 176.170 Componentes de papel e cartão em contato com alimentos aquosos e gordurosos, e
21CFR 176.180 Componentes de papel e cartão em contato com alimentos secos.
Limitação: Utilizar como um ajudante na fabricação de papel e cartão numa quantidade que não exceda do
necessário para obter o efeito técnico requerido e não exceda do 2 % (como polímero) do peso de papel ou
cartão.

LEIS INTERNACIONAIS DO CONTROLO QUÍMICO

CANADÁ
Todos os componentes deste produto estão incluidos na Domestic Substances List (DSL), estão exentos,
ou têm sido reportados conforme as New Substances Notification Regulations.
ESTADOS UNIDOS
Os ingredientes químicos deste produto estão no inventário TSCA 8(b) (40 CFR 710) ou são vendidas
comercialmente sob a isenção de polímero (40 CFR 723.250).
REGULAÇÕES NACIONAIS ALEMANHA
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Classe de contaminação da
água (Alemanha)

: WGK 2
Classificação de acordo com o VwVwS, Anexo 4.

RECOMENDAÇÃO DO INSTITUTO ALEMÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
Secções Aceptaveis: Cumpre com recomendação BfR XXXVI Cumpre com recomendação BfR XXXVI/2
Valor Límite: 0.30 %
Comentário sobre o Valor Límite: produto, basado en fibra seca

15.2 Avaliação da segurança química:
Foi efectuada uma Avaliação de Segurança Química para algumas das substâncias presentes nesta
mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações
Texto completo das Recomendações -H
H302
H304
H315
H318

Nocivo por ingestão.
Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
Provoca irritação cutânea.
Causa sérios danos aos olhos.

Texto completo das outras siglas
ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável
interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Estrada; AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ASTM - Sociedade Americana para a
Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e
embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a
reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas
(Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade
Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à
resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes
(Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema
Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa
sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a
Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de
Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança
Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos
Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal
para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a
Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC Concentração máxima que não éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é
observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não éobservado nenhum efeito;
NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos
das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Concelho a propósito do Registro, da
Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional
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ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha
de dados de segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TRGS - Regra Técnica para
Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações
Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos
Fontes dos principais dados
utilizados na elaboração da
ficha

: Monografias de IARC na avaliação do risco carcinogénico dos
produtos químicos ao homem, Genebra: Organização Mundial
da Saúde, Agência Internacional para a Pesquisa contra o
Cancro.
Principais referências de literatura e fontes de dados que
podem ter sido utilizadas juntamente com pareceres de
peritos para a compilação desta Ficha de Dados de
Segurança: regulamentos/directivas europeus [incluindo (CE)
n.º 1907/2006, (CE) n.º 1272/2008, 67/548/CEE e
1999/45/CE], dados de fornecedores, internet, ESIS, IUCLID,
ERIcards, dados regulamentares oficiais não europeus e
outras fontes de dados.

Preparado por

: Regulatory Affairs

Os números mencionados na Ficha de Segurança estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão e 1,000
= 1 milhar. 0.1 = uma décima , e 0.001 = uma milésima.
INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para
esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.
A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação.
A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento,
transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de
qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado
no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros
produtos ou processos.
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ANEXO V
RESÍDUOS INDUSTRIAIS

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ANEXOS

ANEXO VI
ECOLOGIA

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ANEXOS

ESPÉCIES VEGETAIS REFERENCIADAS PARA A REGIÃO EM ESTUDO.
Família

Espécie

Nome comum

DAH*

Berna

CITES

Observadas/
Identificadas

x

Viburnum tinus

Folhado

Sambucus nigra

Sabugueiro

Allium ursinum

Alho de urso

Leucojum autumnale

Campainhas-de-outono

Anacardiaceae

Pistacia lentiscus

Aroeira

Apiaceae

Foeniculum vulgare

Funcho

Araliaceae

Hedera helix

Hera

Asteraceae

Helichrysum stoechas

Perpétuas

Aristolochiaceae

Aristolochia pistolochia

Aristolóquia-pequena

Convallaria majalis

Campainhas-de-maio

Ruscus aculeatus

Gilbardeira

Betulaceae

Alnus glutinosa

Amieiro

Caprifoliaceae

Lonicera periclymenum

Madressilva-das-boticas

Halimium halimifolium

Sargaça

Halimium commutatum

Sargacinha

x

Cistus albidus

Roselha-maior

x

Cistus crispus

Roselha

x

Cistus ladanifer

Esteva

x

Cistus salvifolius

Sanganho-mouro

x

Sedum acre

Arroz-das-rochas

x

Sedum forsterianum

Arroz-das-paredes

Juniperus oxycedrus

Zimbro

Juniperus phoenicea

Zimbro das areias

Pteridium aquilinum

Feto

x

Arbutus unedo

Medronheiro

x

Calluna vulgaris

Urze

x

Corema album

Camarinheira

x

Erica arborea

Urze-branca

Erica scoparia

Urze-das-vassouras

Adoxaceae

Amaryllidaceae

x

Asparagaceae
B-V

x
x

Cistaceae

Crassulaceae

Cupressaceae

Dennstaedtiacea

Ericaceae

1/13

Família

Espécie

Nome comum

DAH*

Berna

CITES

Observadas/
Identificadas

Equisetaceae

Equisetum arvense

Cavalinha

Euphorbiaceae

Euphorbia uliginosa

Eufórbia

Fabaceae

Lotus corniculatus

Cornichão

Castanea sativa

Castanheiro

Quercus faginea

Carvalho-cerquinho

x

Quercus rotundifolia

Azinheira

x

Quercus robur

Carvalho-alvarinho

Quercus suber

Sobreiro

Lavandula stoechas

Rosmaninho

Thymus capitatus

Tomilho-de-Creta

Thymus zygis
subsp.sylvestris

Tomilho

Rosmarinus officinalis

Alecrim

Laurus nobilis

Loureiro

Acacia longifolia

Acácia

Acacia dealbata

Mimosa

Acacia melanoxylon

Austrália

Cytisus grandiflorus

Giesteira-das-sebes

Cytisus multiflorus

Giesteira-branca

Cytisus scoparius

Giesteira-das-vassouras

Cytisus striatus

Giesteira-negral

Lotus glareosus

Cornichão

Lotus creticus

Trevo-de-Creta

Lupinus spp.

Tremoceiro

x

Medicago spp.

Luzerna

x

Fagaceae

Lamiaceae

Lauraceae

Leguminosae/
Fabaceae

x

x
x

x

x

Pterospartum tridentatum Carqueja

x

Stauracanthus
genistoides

Tojo-manso

x

Trifolium angustifolium

Trevo-de-folhas-estreitas

x

Ulex europaeus

Tojo-arnal

Ulex minor

Tojo-molar

x

Ulex parviflorus

Tojo

x
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Família

Espécie

Nome comum

DAH*

Berna

CITES

Observadas/
Identificadas

Myrica faya

Samouco-das-ilhas

x

Eucalyptus globulus

Eucalipto

x

Myrtus communis

Murta

x

Fraxinus angustifolia

Freixo

x

Olea europaea

Oliveira

Phillyrea angustifolia

Lentisco-bastardo

Phillyrea latifolia

Aderno

Osmunda regalis

Feto-real

Pinus pinaster

Pinheiro-bravo

x

Pinus pinea

Pinheiro-manso

x

Pinus sylvestris

Pinheiro-silvestre

Dactilis glomerata

Erva-dos-combros

Lolium perenne

Azevém-vivaz

Polygalaceae

Polygala vulgaris

Erva-leiteira

Rosaceae

Crataegus monogyna

Pilriteiro

Rhamnus alaternus

Sanguinho-das-sebes

Frangula alnus

Sanguinho

Salix alba

Salgueiro

Salix arenaria

Salgueiro-anão

Selaginellaceae

Selaginella denticulata

Musgo

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus

Boca-de-lobo

Smilacaceae

Smilax aspera

Salsaparrilha-brava

Tamaricaceae

Tamarix africana

Tamargueira

Thymelaeaceae

Daphne gnidium

Trovisco

Ulmaceae

Ulmus spp.

Ulmeiro

Urtiga dioica

Urtiga

Parietaria judaica

Erva-das-paredes

Vitis vinifera

Videira

Myricaceae

Myrtaceae

Oleaceae

Osmundaceae

Pinaceae

Poaceae

x

Rhamnaceae

Salicaceae

Urticaceae

Vitidaceae

Notas:
* Diretivas Aves e Habitats (DAH) - D. L. 140/99, de 24/04, alterado e republicado pelo D. L. 49/2005, de 24/02.
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AVES REFERENCIADAS PARA A REGIÃO EM ESTUDO.
Estatuto
Ordem

Família

Espécie

Nome comum
LVVP* DAH** Berna

Anseriformes

Apodiformes

CITES

Anas
platyrhynchos

LC

D

III

II

Anãs acuta

LC

D

III

II

Aythya fuligula

VU

D

III

II

Zarro-negrinha

Melanitta nigra

EN

A-III

III

II

Pato-negro

Apus apus

LC

III

Buteo buteo

LC

II

II

IIA

Águia-de-asa-redonda

Circaetus
gallicus

NT

A-I

II

II

IIA

Águia-cobreira

Milvus migrans

LC

A-I

II

II

IIA

Milhafre-preto

VU

A-I

II

II

IA

Falcão-peregrino

LC

II

II

IIA

Peneireiro

Falco subbuteo

VU

II

II

IIA

Ógea (falcão-tagarote)

Coturnix
coturnix

LC

D

III

II

Alectoris rufa

LC

D

III

Egretta garzetta

LC

A-I

II

Ardea cinerea

LC

Ciconia ciconia

LC

A-I

II

Columba livia

DD

D

III

Columba oenas

DD

D

III

LC

D

Pato-real
C

x

Arrábio

Anatidae

Apodidae

Accipitridae

Falconiformes

Falconidae

Galiformes

Bona

Observadas ou
sinais de
presença

Phasianidae

Falco
peregrinus
Falco
tinnunculus

Andorinhão-preto

x

Codorniz
Perdiz
A

Garça-branca

Ardeidae
Ciconiformes
Ciconiidae

Columbiformes

Columbidae

Columba
palumbus
Streptopelia
decaocto
Streptopelia
turtur

III

LC

Garça-real
II

Cegonha-branca
A

Pombo-das-rochas
Pombo-bravo
Pombo-torcaz

III

Rola-turca

LC

D

III

A

Rola-brava

A-I

II

Guarda-rios

Alcedinidae

Alcedo atthis

LC

Upupidae

Upupa epops

LC

II

Poupa

LC

III

Cuco

LC

III

Chapim-rabilongo

Alauda arvensis

LC

III

Laverca

Lullula arborea

LC

III

Cotovia-dos-bosques

Galerida
cristata

LC

III

Cotovia-de-poupa

Coraciiformes

Cuculiformes

Cuculus
canorus
Aegithalos
Aegithalidae
caudatus
Cuculidae

Passeriformes
Alaudidae

A-I

x
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x

Estatuto
Ordem

Família

Espécie

Nome comum
LVVP* DAH** Berna

Corvidae

Fringillidae

Bona

CITES

Corvus corone

LC

Corvus corax

NT

Garrulus
glandarius

LC

D

Gaio

Pica pica

LC

D

Pega

Carduelis
cannabina
Carduelis
carduelis
Carduelis
chloris
Fringilla
coelebs
Pyrrhula
pyrrhula

D

Gralha-preta
III

Observadas ou
sinais de
presença

x

Corvo

LC

II

Pintarroxo

LC

II

Pintassilgo

LC

II

Verdilhão

LC

III

Tentilhão

LC

III

Dom-fafe

Serinus serinus

LC

II

Chamariz

Emberiza cia

LC

II

Cia

Emberiza cirlus

LC

II

Escrevedeira

Hirundo daurica

LC

II

Andorinha-dáurica

Hirundo rustica

LC

II

Andorinha-daschaminés

Lanius collurio

NT

II

Picanço-de-dorso-ruivo

II

Picanço-real

II

Petinha-dos-campos

x
x

Emberizidae

Hirundinidae

Passeriformes

Laniidae

Motacillidae

Oriolidae

Paridae

Passeridae
Prunellidae
Sittidae

Sturnidae

Lanius
meridionalis
Anthus
campestris

A-I

LC
LC

A-I

Anthus trivialis

NT

II

Petinha-das-árvores

Motacilla
cinerea

LC

II

Álvéola-cinzenta

Motacilla alba

LC

II

Alvéola-branca

Oriolus oriolus

LC

II

Papa-figos

Parus ater

LC

II

Chapim-carvoeiro

Parus
caeruleus

LC

II

Chapim-azul

Parus cristatus

LC

II

Chapim-de-poupa

Parus major

LC

II

Chapim-real

Passer
domesticus
Prunella
modularis
Sitta europaea
Sturnus
unicolor
Sturnos
vulgaris

LC

Pardal

LC

II

Ferreirinha

LC

II

Trepadeira-azul

LC

II

Estorninho-preto

LC

D

Estorninho-malhado
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x

x

Estatuto
Ordem

Família

Espécie

Nome comum
LVVP* DAH** Berna

Cettia cetti

Passeriformes

Piciformes

CITES

LC

II

II

Rouxinol-bravo

LC

II

II

Felosa-poliglota

LC

II

II

Estrelinha-real

Sylvia atricapilla

LC

II

II

Toutinegra-de-barrete

Sylvia
melanocephala

LC

II

II

Toutinegra-dosvalados

Sylvia undata

LC

Hippolais
polyglotta
Regulus
ignicapillus
Sylviidae

Bona

Phylloscopus
bonelli
Phylloscopus
collybita
Troglodytes
Troglodytiae
troglodytes
Erithacus
rubecula
Luscinia
megarhynchos
Montícola
solitarius
Phoenicurus
ochrurus
Saxicola
Turdidae
torquatus

A-I

II

Felosa-do-mato

LC

II

II

Felosa-de-papobranco

LC

II

II

Felosa-comum

LC

II

LC

II

II

Pisco-de-peito-ruivo

LC

II

II

Rouxinol

LC

II

II

Melro-azul

LC

II

II

Rabirruivo-preto

LC

II

II

Cartaxo

Carriça

Turdus iliacus

LC

D

III

II

Tordo-ruivo

Turdus pilaris

DD

D

III

II

Tordo-zornal

Turdus
viscivorus

LC

D

III

Turdus merula

LC

D

III

Picus viridis

LC

II

Peto-real

LC

II

Picapau-malhado

LC

II

Mergulhão-pequeno

II

Pardela-pequena

Tordoveia
II

Melro-preto

Picidae

Dendrocopos
major
Tachybaptus
Podicipediformes Podicipedidae
ruficollis
Puffinus
Procellariiformes Procellariidae
assimilis

Strigidae

A-I

Athene noctua

LC

Bubo bubo

NT

Strix aluco
Tyto alba

II

IIA

Mocho-galego

II

IIA

Bufo-real

LC

II

IIA

Coruja-do-mato

LC

II

IIA

Coruja-das-torres

A-I

Strigiformes

Tytonidae

Notas:
* Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP);
** Diretivas Aves e Habitats (DAH) - D. L. 140/99, de 24/04, alterado e republicado pelo D. L. 49/2005, de 24/02.
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Observadas ou
sinais de
presença

x

MAMÍFEROS REFERENCIADOS PARA A REGIÃO EM ESTUDO.
Estatuto
Ordem

Família

Espécie

Nome comum
LVVP* DAH** Berna

Artiodactila

Bona

CITES

Sus scrofa

LC

Vulpes vulpes

LC

Lutra lutra

LC

Martes foina

LC

III

Fuinha

Meles meles

LC

III

Texugo

Mustela nivalis

LC

III

Doninha

Mustela putorius

DD

B-V

III

Toirão

Herpestes
ichneumon

LC

B-V e
D

III

Sacarrabos

Genetta genetta

LC

B-V

III

Geneta

Felis silvestris

VU

B-IV

II

Eptesicus
serotinus

LC

B-IV

II

II

Morcego-hortelão

Miniopterus
schreibersi

VU

B-II e
B-IV

II

II

Morcego-de-peluche

Myotis
Vespertilionidae daubentonni

LC

B-IV

II

II

Morcego-de-água

Myotis
emarginatus

DD

B-II e
B-IV

II

II

Morcego-lanudo

Myotis myotis

VU

B-II e
B-IV

II

II

Morcego-rato-grande

Rhinolofus
hipposideros

VU

B-II e
B-IV

II

II

Morcego-deferradura-pequeno

Rhinolofus
ferrumequinum

VU

B-II e
B-IV

II

II

Morcego-deferradura-grande

Erinaceus
europaeus

LC

III

Ouriço-cacheiro

Crocidura russula

LC

III

Musaranho-dedentes-brancos

Neomys anomalus

DD

III

Musaranho-de-água

Sorex minutus

DD

III

Musaranho-anão-dedentes-vermelhos

Sorex granarius

DD

III

Musaranho-dedentes-vermelhos

Suncus etruscus

LC

III

Musaranho-anão-dedentes-brancos

Talpa occidentalis

LC

Suidae
Canidae

Mustelidae
Carnivora

Viverridae

Felidae

Chiroptera

Observadas ou
sinais de
presença

Javali

B-II e
B-IV

II

D

Raposa

IA

Lontra

II A

Gato-bravo

Rhinolophidae

Erinaceidae

Insectivora
Soricidae

Toupeira
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x

Estatuto
Ordem

Família

Espécie

Nome comum
LVVP* DAH** Berna

Lagomorpha

Rodentia

Leporidae

Bona

CITES

Observadas ou
sinais de
presença

Lepus
granatensis

LC

Oryctolagus
cuniculus

NT

Coelho-bravo

x

Apodemus
sylvaticus

LC

Rato-do-campo

x

Microtus agrestis

LC

Rato-do-campo-derabo-curto

Mus domesticus

LC

Rato-caseiro

Mus spretus

LC

Rato-das-hortas

Rattus
norvegicus

NA

Ratazana

Rattus rattus

LC

Rato-preto

Muridae

III

Lebre

Notas:
* Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP);
** Diretivas Aves e Habitats (DAH) - D. L. 140/99, de 24/04, alterado e republicado pelo D. L. 49/2005, de 24/02.

RÉPTEIS REFERENCIADOS PARA A REGIÃO EM ESTUDO.
Estatuto
Ordem

Serpentes

Sauria

Família

Espécie

LVV* DAH** Berna Bona CITES

Coluber hippocrepis

LC

Coronella girondica
Elaphe scalaris

II

Cobra-de-ferradura

LC

III

Cobra-lisa-meridional

LC

III

Cobra-de-escada

LC

III

Cobra-de-capuz

LC

III

Cobra-rateira

Natrix maura

LC

III

Cobra-de-água-viperina

Natrix natrix

LC

III

Cobra-de-água-de-colar

Viperidae

Vipera latastei

VU

II

Víbora-cornuda

Anguidae

Anguis fragilis

LC

III

Cobra-de-vidro/licranço

Lacerta lepida

LC

II

Lagarto

Lacerta schreiberi

LC

II

Lagarto-de-água

Lacertidae Podarcis bocagei

LC

III

Lagartixa de Bocage

III

Lagartixa-ibérica

Macroprodonton
Colubridae cucullatus
Malpolon
monspessulanus

B-IV

Nome comum

B-II e
B-IV

Podarcis hispanica

LC

Psammodromus
algirus

LC

III

Lagartixa-do-mato

LC

III

Fura-pastos

Scincidae Chalcides striatus

B-IV

Observadas ou
sinais de
presença

Notas:
* Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP);
** Diretivas Aves e Habitats (DAH) - D. L. 140/99, de 24/04, alterado e republicado pelo D. L. 49/2005, de 24/02.
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ANFÍBIOS REFERENCIADOS PARA A REGIÃO EM ESTUDO.
Estatuto
Ordem

Família

Espécie

LVVP*

DAH**

Berna

Bona

CITES

Nome comum

Bufo bufo

LC

Bufo calamita

LC

B-IV

Sapo-corredor

Alytes
obstetricans

LC

B-IV

Sapo-parteirocomum

Rana iberica

LC

B-IV

Rã-ibérica

Rana perezi

LC

B-V

Rã-verde

Salamandra
salamandra

LC

III

Salamandra-depintas-amarelas

LC

III

Tritão-de-ventrelaranja

III

Tritão-marmorado

Observadas ou
sinais de
presença

Sapo-comum

Bufonidae

Anura

Discoglossidae

Ranidae

Caudata

Salamandridae Triturus boscai
Triturus
marmoratus

LC

B-IV

Notas:
* Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP);
** Diretivas Aves e Habitats (DAH) - D. L. 140/99, de 24/04, alterado e republicado pelo D. L. 49/2005, de 24/02.
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ESTATUTOS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DA FLORA E DA FAUNA
DIRETIVAS AVES E HABITATS
A Diretiva 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à Conservação das Aves Selvagens (Diretiva Aves) e a
Diretiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da
Flora Selvagens (Diretiva Habitats), foram transpostas para o ordenamento jurídico português, pelo D. L. 140/99,
de 24 de abril (retificado pela Declaração de Retificação 10-AH/99, de 31 de maio, alterado e republicado pelo
D. L. 49/2005, de 24 de fevereiro, e alterado pelo D. L. 156-A/2013, de 8 de novembro), o qual integra os
seguintes anexos:
Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de
proteção especial;
Anexo A-II – Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições previstas na alínea a), do n.º 7, do artigo
11.º;
Anexo A-III - Espécies de aves cujo comércio pode ser objeto de limitações conforme definido na alínea b), do n.º
7, do artigo 11.º;
Anexo B-I – Tipos de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de ZEC;
Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de ZEC;
Anexo B-III – Critérios de seleção dos sítios suscetíveis de serem identificados como sítios de importância
comunitária e designados como zonas especiais de conservação;
Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa;
Anexo B-V - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e
exploração podem ser objeto de medidas de gestão;
Anexo C – Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos;
Anexo D – Espécies cinegéticas.

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
CONVENÇÃO DE BERNA
O Decreto n.º 95/81, de 23 de julho, aprovou para ratificação a Convenção Relativa à Conservação da Vida
Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Convenção de Berna), tendo os respetivos Anexos II e III sido
alterados pelo Aviso publicado no D. R. n.º 36, I Série, de 13 de fevereiro de 1989, e o respetivo Anexo I alterado
pelo Aviso n.º 74/92, de 6 de junho.
Anexo I – Espécies da flora estritamente protegidas;
Anexo II – Espécies da fauna estritamente protegidas;
Anexo III – Espécies protegidas da fauna;
Anexo IV – Meios e métodos de caça e outras formas interditas de exploração.
O D. L. 316/89, de 22 de Setembro, alterado pelo D. L. 196/90, de 18 de junho, regulamenta a aplicação da
Convenção de Berna.
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CONVENÇÃO DE BONA
O Decreto n.º 103/80, de 11 de outubro, aprovou para ratificação a Convenção sobre a Conservação das Espécies
Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem (Convenção de Bona), tendo os respetivos Anexos I e II sido
alterados pelo Decreto n.º 34/2002, de 5 de novembro.

Anexo I – Espécies migradoras ameaçadas;
Anexo II – Espécies migradoras cujo estado de conservação é desfavorável.

CONVENÇÃO DE CITES
O Decreto n.º 50/80, de 23 de julho, aprovou para ratificação a Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (Convenção de CITES ou Convenção de
Washington), integrando os Anexos I, II e III.

O D. L. 211/2009, de 3 de setembro, assegura a execução da Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), do Regulamento (CE) 338/97, do
Conselho, de 9 de dezembro de 1996, relativo à proteção de espécies da fauna e da flora através do controlo do
seu comércio, e do Regulamento (CE) 865/2006, da Comissão, de 4 de maio, revogando o D. L. 114/90, de 5 de
abril e a Portaria 236/91, de 22 de março.

O Regulamento (CE) 709/2010, da Comissão, de 22 de julho, altera o Regulamento (CE) 338/97, do Conselho, de
9 de dezembro de 1996, substituindo o respetivo anexo, o qual integra os Anexos A, B, C e D, nos quais constam
as Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção.

Anexo A – Espécies ameaçadas de extinção, que são ou poderiam ser afetadas pelo seu comércio. Corresponde,
de um modo geral, ao Anexo I da Convenção, incluindo também algumas espécies dos Anexos II e III;
Anexo B – Espécies que, apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, o seu comércio pode
comprometer a sua sobrevivência ou a sobrevivência de populações em determinados países, pelo que deve ser
controlado. De um modo geral, corresponde ao Anexo II da Convenção, embora inclua igualmente espécies
listadas no anexo III e outras não inscritas nos Anexos da Convenção;
Anexo C – Espécies protegidas pela legislação nacional de uma Parte Contratante da Convenção, que solicitou às
restantes partes para controlar o respetivo comércio. De um modo geral, corresponde ao Anexo III da Convenção;
Anexo D – Espécies que apesar de não possuírem qualquer estatuto de proteção, o respetivo comércio apresenta
um volume tal de importações que justifica uma determinada vigilância para as espécies em causa. Estas
espécies não têm equivalente na Convenção.
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CATEGORIAS DE AMEAÇA DAS ESPÉCIES DA FAUNA
LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL - REVISÃO
IUCN RED LIST CATEGORIES - VERSION 3.1.
(VERSÃO PORTUGUESA)
Extinto (EX) – Um taxon considera-se Extinto quando não restam quaisquer dúvidas de que o último indivíduo
morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar
um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e ano), realizadas
em toda a sua área de distribuição histórica. As prospeções devem ser feitas durante um período de tempo
adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão.

Extinto na Natureza (EW) – Um taxon considera-se extinto na natureza quando é dado como apenas sobrevivendo
em cultivo, cativeiro ou como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua anterior área de
distribuição. Um taxon está presumivelmente Extinto na Natureza quando falharam todas as tentativas exaustivas
para encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e
ano), realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospeções devem ser feitas durante um período
de tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão.

Criticamente em Perigo (CR) – Um taxon considera-se Criticamente em Perigo quando as melhores evidências
disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo que se
considera como enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente elevado.

Em Perigo (EN) – Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se
cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de
extinção na natureza muito elevado.

Vulnerável (VU) – Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis indicam que se
cumpre qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de
extinção na natureza elevado.

Quase Ameaçado (NT) – Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios,
não se qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável
que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo.

Pouco Preocupante (LC) – Um taxon considera-se Pouco Preocupante quando foi avaliado pelos critérios e não se
qualifica como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado.
Taxa de distribuição ampla e abundante são incluídos nesta categoria.
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Informação Insuficiente (DD) – Um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando não há informação
adequada para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou
estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até estar muito estudado e a sua biologia ser bem
conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a sua distribuição e/ou abundância. Não constitui por isso uma
categoria de ameaça. Classificar um taxon nesta categoria indica que é necessária mais informação e que se
reconhece que investigação futura poderá mostrar que uma classificação de ameaça seja apropriada. É
importante que seja feito uso de toda a informação disponível. Em muitos casos deve-se ser muito cauteloso na
escolha entre DD e uma categoria de ameaça. Quando se suspeita que a área de distribuição de um taxon é
relativamente circunscrita e se decorreu um período de tempo considerável desde a última observação de um
indivíduo desse taxon, pode-se justificar a atribuição de uma categoria de ameaça.

Não avaliado (NA) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios.
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ANEXO VII
QUALIDADE DO AR

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ANEXOS

ANEXO VIII
AMBIENTE ACÚSTICO
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1. Introdução
1.1. Identificação do Projeto
O presente documento elaborado pelo arqueólogo Vítor Dias enquadra-se no âmbito dos trabalhos de
prospeção arqueológica desenvolvidos na sequência do projeto EIA (prospeção arqueológica)
ampliação da mina “Nasce Água”, Pombal, Leiria localizado na freguesia da Guia. O estudo
apresentado materializa o cumprimento das condicionantes patrimoniais e respetivas medidas de
minimização consagradas pela legislação de ambiente e património. Teve como objetivo fundamental a
identificação de possíveis ocorrências arqueológicas e/ou patrimoniais nas áreas a explorar. As ações
desenvolvidas visaram principalmente diagnosticar/evitar qualquer tipo de afetação patrimonial e a
consequente identificação, caracterização e estudo de ocorrências/sítios arqueológicos.
1.2. Localização
O projeto em causa situa-se na união de freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de Pombal,
distrito de Leiria, englobando uma área de afetação cartografada e localizada na C.M.P. nº 261 1.
A ligação é consumada pela EM 237-1 em direção à estação da CP, situada no lugar de Guia- Estação,
até ao entroncamento com o CM 1032, seguindo-se cerca de 2,5 km nesta via até à entrada da mina
“Nasce Água”. Todo o enquadramento é essencialmente florestal e rodoviário registando-se tendência na
zona para o desenvolvimento de lotes industriais. A paisagem aparenta uniformidade geológica,
modelada pela exploração florestal.
1.3. Enquadramento Institucional
O presente estudo foi desenvolvido na sequência do contacto da entidade contratante: Geomega, Lda.
com o objetivo de cumprir as condicionantes preconizadas pela legislação patrimonial. Nos termos do
Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de novembro - Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, os trabalhos de
prospeção arqueológica foram previamente autorizados pela DRCC, através do ofício nº S-2016/2904
(C.S: 1136686), no dia 21/10/2016, sob o nº de processo DRC/2016/10-15/375/PATA/7464 (C.S:
151381) (Cfr. Anexos, Documentação) e tiveram o seu início e conclusão durante o mês de outubro do ano
de 2016. O Plano de Trabalhos Arqueológicos foi desenvolvido na sequência do contacto do promotor da
empreitada de acordo com a descrição do património arquitetónico e arqueológico (Anexo V, nº 4 do

1

Cfr. Anexo cartográfico.
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Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março e
pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto).
1.4. Objetivos
Os trabalhos propostos tiveram como principais objetivos:
a) Pesquisa documental de forma a realizar o levantamento de todas as ocorrências de
interesse patrimonial constantes em documentação bibliográfica, dentro da área do projeto;
b) Prospeção arqueológica sistemática na “área de incidência”; correspondendo às zonas de
ampliação sinalizadas na cartografia e correspondendo a parte do limite de propriedade;
c)

Identificação de ocorrências arqueológicas e apresentação de propostas metodológicas
minimizadoras para a sua caracterização/preservação;

1.5. Período de execução/meios materiais e humanos
O atual relatório reporta-se aos trabalhos arqueológicos de campo realizados no dia 24 de outubro. O
trabalho de campo e consequente relatório são da autoria do signatário, licenciado e mestre em
Arqueologia pelo Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Doutor
pela Universidade de Évora. Na execução do trabalho de campo foi utilizada base cartográfica com
escala de 1: 25 000, com projeção planimétrica, ortofotomapas, máquina fotográfica digital Lumix (20
megapixeis), GPS (Garmin GPS II Plus) e smartphone sony Z2. A equipa de campo foi composta pelo
subscritor.
1.6. Ficha Técnica

Designação

EIA (prospeção arqueológica)
“Ampliação da Mina “Nasce Água””, união de freguesias de Guia, Ilha e
Mata Mourisca – Pombal, Leiria
Distrito

Concelho

Leiria

Pombal

Freguesia

Localização do projeto

Promotor

União de freguesias de
Guia, Ilha e Mata
Mourisca
IMOSA - Indústrias Mineiras do Mondego, S.A., Estrada do Grou, Estação da
Guia, 3105-095, união de freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca –
Pombal
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Fase2

Fase de Projeto de Execução

Autoria do Licenciamento

DRCC
Vítor Manuel da Silva Dias
Licenciado e Mestre pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
e Doutor pela Universidade de Évora

Arqueólogos responsáveis
Constituição da equipa

Arqueólogo responsável
Vítor Manuel da Silva Dias
GPS II Plus Garmin 3.02
(Coordenadas UTM/ (World Geodetic System) WGS 84
Máquina Digital Lumix
Smartphone Sony Xperia Z2

Aparelhos utilizados
Execução do trabalho de
campo

outubro de 2016
Conforme cartografia anexa referente à localização do projeto
(C.M.P. 261; coordenadas: latitude 39.94738; longitude: -8.83309)

Enquadramento do
Projeto
Âmbito do estudo

Ocorrências arqueológicas, arquitetónicas e etnográficas de interesse e
valor patrimonial.

Pesquisa documental

Abrange toda a área de estudo (área de incidência + zona envolvente);

1.7. Memória descritiva

3

A Industria Extrativa é uma das atividades primárias de maior relevância do país sendo a Extração de
Minerais não Metálicos e Rochas Industriais o setor com maior percentagem (98, 33%) face aos 1,67 %
do setor da Extração do Carvão e de Minérios Metálicos. A industria nacional é tecnologicamente
avançada para a produção de mármores e granitos, sendo a produção de rochas liderada pela pedra
da calçada, seguindo-se o mármore e outras rochas carbonatadas, os granitos e rochas similares, bem
como as ardósias.
A principal atividade da IMOSA é a extração e comercialização de areias destinados a vários sectores
da indústria transformadora.
A empresa detentora da Concessão Mineira C- 150 “Nasce Água” tem a designação social de IMOSA –
INDÚSTRIAS MINEIRAS DO MONDEGO, S.A. (IMOSA), com sede na Estrada Grou-Estação da Guia,
3105-095, união de freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca – Pombal.
A mina “Nasce Água” localiza-se no lugar homónimo, da união de freguesias de Guia, Ilha e Mata
Mourisca, concelho de Pombal, num meio rural essencialmente ocupado por floresta de produção (pinhalbravo), distando consideravelmente de povoações (“Nasce Água” é a povoação mais próxima da mina,
distando desta cerca de 1,2 km para SW).

2

De acordo com o descritor do património arquitetónico e arqueológico (Anexo V, nº 4 do DL nº 151-B/2013 de 31
de outubro).
3
Elaborado após consulta do Estudo de Viabilidade Técnico-Económica e anexos cartográficos.
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O acesso à mina de “Nasce Água” pode fazer-se pela A17/IC1, saindo no nó de ligação a Guia,
seguindo depois pela EM 237-1 em direção à estação da CP, situada no lugar de Guia- Estação, até ao
entroncamento com o CM 1032. Após percorridos cerca de 2,5 km no CM 1032, em direção a Grou,
encontra-se, do lado direito, o acesso à mina de “Nasce Água”.
A mina “Nasce Água” explora um depósito arenoso, a partir do qual produz areias especiais e caulinos,
através de processos de beneficiação realizados nas suas instalações industriais, anexas à mina.
O método de exploração praticado na mina “Nasce Água” consiste na utilização simultânea de dois
métodos de desmonte: o desmonte mecânico (pás-carregadoras) nas zonas superficiais da área de
exploração e por dragagem na zona saturada de água, que se manifesta a partir da cota 40 m (cfr.
fotografia nº 2).
Os produtos da mina destinam-se a vários sectores da indústria transformadora, com destaque para as
indústrias vidreira e cerâmica.
O projeto agora sujeito a AIA visa a ampliação da área de exploração da mina, tendo como principal
objetivo assegurar a manutenção da capacidade produtiva da mina, em quantidade, valor e qualidade,
assente na otimização dos seus processos e equipamentos, por forma a que possa acompanhar, de um
modo sustentado, as exigências dos seus mercados alvo.

2. Metodologia
A metodologia utilizada (prospeção arqueológica sistemática) pretendeu alcançar uma solução processual
intermédia e conciliadora, consentindo salvaguardar impactes patrimoniais negativos durante os trabalhos
que possam originar afetação no subsolo e simultaneamente possibilitar o registo da informação possível
no sentido da contextualização estratigráfica e patrimonial da área intervencionada.
A identificação de ocorrências arqueológicas durante os trabalhos de prospeção arqueológica pressupõe
a aplicação de medidas minimizadoras com a concordância da tutela, e a possibilidade de alterações
metodológicas que carecem de novo enquadramento metodológico e processual.
Relembramos que a prospeção arqueológica é uma medida com carácter preventivo que permite avaliar
a ausência/presença de níveis arqueológicos. De todas as metodologias aplicadas em contexto de obra é
a que melhor facilita a elaboração das fases de trabalho ulteriores de todos os intervenientes sendo
racionalizada e mais equilibrada a utilização espacial, tornando menos prováveis afetações diretas e
indiretas.
I – Fase 1 – Trabalhos prévios (recolha de informação) Análise de documentação relacionada com o
projeto a executar:
a) Definição das áreas de incidência direta e indireta do projeto e avaliação e recolha dos dados
existentes na área de influência geográfica do projeto;
b) Realização de pesquisa bibliográfica e documental: recolha de informações bibliográficas
específicas da zona passível de impacte (publicações científicas, revistas especializadas,
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catálogos, teses e inventários), consulta das diversas bases de dados disponíveis (de entidades
oficiais) na Internet, dos Planos Diretores Municipais e Carta Arqueológica do concelho/freguesia
abrangido(s) pelo projeto;
c)

Recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário;

d) Contacto com os investigadores e museus que desenvolvam projetos de investigação e trabalhem
na área em estudo acedendo às últimas informações fornecidas pela investigação científica;
e)

Análise toponímica e fisiográfica da cartografia;

f)

Sistematização e cruzamento de toda a informação obtida mediante as fontes referidas nas
alíneas anteriores, possibilitando a criação de um inventário arqueológico/patrimonial
microrregional, incluindo uma base cartográfica (escala 1:25 000; 1: 1000 e/ou escala do
projeto) da zona a intervencionar.

II – Fase 2 – Prospeção arqueológica
a) Relocalização no terreno dos dados previamente recolhidos.
b) Realização de prospeções sistemáticas dentro da “área de incidência” com vista à observação,
descrição e (re)localização (coordenadas GPS) das ocorrências identificadas na pesquisa
documental;
c)

Identificação, descrição e localização (coordenadas GPS) de ocorrências de interesse
patrimonial não referidas na pesquisa documental e identificadas durante a prospeção
arqueológica;

III – Fase 3 – Tratamento de dados e Elaboração de relatório
a) Tratamento e compilação da informação recolhida.
b) No relatório final constará a descrição das atividades descritas, entretanto alvo de um registo
digital. Esta informação é complementada por um registo cartográfico e fotográfico (de acordo
com a circular nº 4 datada de 5 de janeiro de 2007). Neste constará a descrição das condições
de visibilidade do solo e sua representação cartográfica; a cartografia do projeto com
sinalização das ocorrências identificadas à escala 1: 25 000; uma avaliação sumária das
ocorrências arqueológicas identificadas, com vista à hierarquização da sua importância científica
e patrimonial; a identificação e avaliação dos impactes com explicitação dos critérios utilizados
e as propostas de medidas de minimização.
c)

O relatório final descrevendo o desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos destina-se à tutela:
DRCC (Direção Regional de Cultura Centro), DGPC (Direção-Geral do património Cultural) e ao
adjudicatário respeitando a legislação em vigor.
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3. Enquadramento Histórico-Arqueológico e geográfico. Estado atual dos conhecimentos e
caracterização sumária do património histórico-arqueológico da área envolvente.
O património arqueológico identificado na região envolvente à mina “Nasce Água” localiza-se
consideravelmente distante do atual projeto. Implantado na região da Beira Litoral, sub-região de
Gandara de Leiria, regista paisagem inserida entre a típica Ribeira Subatlântica (regadio dominado) e a
paisagem marinha, mais atlântica com pinhal denso em dunas. A norte, junto da foz do Mondego a
paisagem apresenta regadios mediterrânicos típicos das lezírias dos grandes cursos de água, a nascente
a paisagem é dominada pelos relevos calcários da região de Pombal.
A mina “Nasce Água” insere-se no complexo Plio-Plistocénico do diapiro de Monte Real,
abrangendo também, no respetivo setor NW, a formação de areias de dunas do Quaternário. O
complexo Plio-Plistocénico é constituído por areias finas amareladas, acastanhadas e cinzentas, às vezes
com vestígios de lignito, seguidas por camadas de areias argilosas amareladas, às vezes cinzentas, com
intercalações argilosas, e, nas camadas inferiores, areias finas a grosseiras com seixos e calhaus rolados.
As areias de dunas são depósitos eólicos de areias finas que se instalaram sobre os terrenos PlioPlistocénicos.
A análise hidrográfica/fisiográfica e toponímicas interligam-se reforçando a importância das
nascentes e linhas de água na envolvente imediata, estando mesmo na origem toponímica do presente
Projeto: mina “Nasce Água”. A este exemplo pode associar-se “Olhos de Água” localizado a NO de
ambas as áreas de ampliação.
Sobre estas expressões resta acrescentar que “Olhos de Água”, surge igualmente com os
derivados: Olhitos, Olho, Olhos e Olhos de Água. “Água” tem origem latina que indicava originalmente
um curso de água. Água Levada, de que há inúmeros exemplos, vem do baixo-latim aqua levata, 'água
de levada'. É igualmente comum a forma plural Águas, quase sempre em compostos como Águas Altas,
Águas Belas, Águas Boas, Águas Frias, Águas Santas (indica uma nascente de águas medicinais), Águas
Vivas, etc. Tem os derivados Aguela e Aguelas 4. Este topónimo muito comum regista continuidade no
árabe wadi, 'rio', assimilado ao latim aqua, 'água'5.
A tendência incontornável da toponímia “Nasce Água”, documentando a abundância de recursos
hídricos permanece a sul da mina, com a designação “Charneca da Guia”, geralmente relacionada a

4
5

Cfr. https://www.infopedia.pt/dicionarios/toponimia/
Cfr. https://www.infopedia.pt/dicionarios/toponimia/
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pântanos, várzeas ou porções de terra constantemente alagadas. A aparente longa tradição florestal do
local é igualmente atestada pela toponímia “Queimada”: parte da floresta ou campo que se incendeia
casual ou deliberadamente.
A região com muitas semelhanças ao famoso pinhal de Leiria localizado totalmente no concelho
da Marinha Grande não documenta abundância de sítios arqueológicos na proximidade do presente
projeto. Relembra-se que foi nesta área localizada mais a sul da mina “Nasce Água” que nos reinados
de D. Afonso III (1248-1279) e D. Dinis I (1279-1325) se iniciou a plantação intensiva de monocultura do
pinheiro bravo com a intenção de prevenir a deterioração das dunas e proteger as povoações das
tempestades de areia.
Delimitou-se a área de prospeção arqueológica à zona de afetação do projeto, correspondendo
às zonas de ampliação (primeira e segunda fase) apresentada no anexo cartográfico. Resultou da
prospeção arqueológica a ausência de sítios arqueológicos e a identificação de quatro zonas de
ocupação e visibilidade do solo, que se apresenta no quadro 1 (cfr. Mapa 2. Mapa de visibilidade).
QUADRO 1. CARACTERIZAÇÃO DOS TRAÇADOS EM TERMOS DE OCUPAÇÃO DO SOLO6
Zona

Visibilidade
para
Estruturas

Visibilidade
para Artefactos

A

nula

nula

B

nula

nula

C

baixa

baixa

D

nula

nula

Caracterização
Características da paisagem: área já explorada; inclui áreas
cobertas de receção, e estruturas dedicadas à transformação (cfr.
fotografias 1-2; cd: 9-19);
Tipo de solo: arenoso;
Características da paisagem: área com solo ripado e terraplanado
florestado com pinheiro adulto. Vegetação rasteira por vezes
densa composta essencialmente de silvas e giestas (cfr. fotografias
3-4; cd: 20-30);
Tipo de solo: arenoso;
Características da paisagem: área com solo ripado e terraplanado
florestado com eucalipto jovem. Vegetação rasteira densa (silvas e
giestas) (cfr. fotografias 5-6; cd: 31-33);
Tipo de solo: arenoso;
Características da paisagem: área com solo ripado e terraplanado
florestado com pinheiro jovem. Vegetação rasteira muito densa
composta essencialmente de silvas e giestas (cfr. fotografias 7-8;
cd: 34-39);
Tipo de solo: arenoso;

A área prospetada encontra-se subdividida em quatro zonas de visibilidade fortemente
condicionadas pela exploração florestal de pinheiro (cfr. Anexo fotográfico).

De acordo com anexo V, nº 4 do Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º
47/2014 de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto). cfr. Mapa de Visibilidade.
6
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As características fisiográficas da região com a prática continuada de florestação de pinheiro
parecem condicionar fortemente os dados arqueológicos. Não sendo frequentes os trabalhos
arqueológicos, destaca-se na área circundante da cidade de Leiria o contributo de José da Silva Ruivo
(CNS: 17611, 17613, 17614, 17637) e a norte os trabalhos de Célia Maria da Conceição Coelho e
Vera Lúcia Apolinário Alves (CNS: 26649; 18158). Mais recentemente (2007) Maria Adelaide Costa
Pinto identificou uma mancha de materiais líticos numa área de cerca de 1500 m2. O sítio com o CNS:
29613 foi localizado na sequência de Estudos de Impacte Ambiental de projetos industriais, localiza-se
consideravelmente distante do presente projeto (cerca de 2000 metros). São ocorrências essencialmente
denominadas como vestígios diversos que se passa a enquadrar.
A excecionalidade de resultados a norte associa-se a sondagens arqueológicas que no caso do
CNS: 18158 permitiu identificar uma grande percentagem de lascas, seguido de núcleos e utensílios,
especialmente em quartzito, mas também em quartzo e sílex. As mesmas autoras no sítio da Ribeira das
Castelhanas localizam um terraço fluvial já desmantelado (CNS: 26649).
O contributo de José da Silva Ruivo, data do inicio da década de noventa e documenta vários
casos de vestígios diversos identificados através da metodologia de prospeção. Destacam-se as escórias
de ferro (CNS: 17637; 17611; 17614) e várias moedas identificadas dentro de um recipiente cerâmico
(vaso) cuja cronologia não se precisa.

Quadro 2
Sítios arqueológicos e com interesse patrimonial localizados dentro da área do projeto
(área de ampliação do projeto – prospeção sistemática)
Nº

Designação

Nº CNS

-

-

-

1

Outeiro do
Louriçal

2

Ribeira das
Castelhanas

26649

3

Escoura

17637

4

Cabeço

5

Andrazes

18158

17611

17613

CMP
-

Tipo

-

Classificação/
Cronologia

Coordenadas/
distância para o projeto

Fonte

-

-

-

Sítios arqueológicos localizados fora da área de projeto
(área envolvente - pesquisa bibliográfica)
M: 144839
Vestígios
Não classificado/
P: 335861
261
Diversos
Pré-História
(a cerca de 6700 m)
Não classificado/
M: 1148467
261
Vestígios
Indeterminado/PréP: 335556
Diversos
História
(a cerca de 9400 m)
M: 141300
273
Vestígios
Não classificado/
P: 327150
Diversos
Idade Média
(a cerca de 3500 m)
M: 143500
273
Vestígios
Não classificado/
P: 326200
Diversos
Idade
(a cerca de 5300 m)
Média/Moderno
M: 144200
273
Vestígios
Não classificado/
P: 3 325400
Diversos/
Indeterminado
(a cerca de 6500 m)
numismas
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6

Marinha do
Engenho

7

Guia

17614

273

29613

273

Vestígios
Diversos
Mancha
de
ocupação

Não classificado/
Idade
Média/Moderno

M: 143200
P: 325380
(a cerca de 6000 m)

Bibliografia: DGPC

Não classificado/
Pré-história

M: 142372
P: 330812
(a cerca de 2000 m)

Bibliografia: DGPC

Considerando o carácter uniforme da propriedade e as semelhanças de ocupação e utilização
do solo, não se considerou pertinente alargar em demasia o enquadramento da envolvente patrimonial
da intervenção, sob pena, de nos afastarmos do objetivo da presente intervenção arqueológica e
dispersar espacialmente a atenção do local de afetação.
O enorme distanciamento do património mais relevante da região tem um papel indicativo do
potencial histórico-arqueológico da vasta área envolvente do presente projeto. A coerência cronológica
da Pré-História no caso das descobertas relacionadas com a metodologia de escavação arqueológica
parece surgir como indicativo do índice de sedimentação/afetação/preservação da região em estudo.

4. Resultados dos trabalhos de campo
Os trabalhos de prospeção arqueológica não proporcionaram a identificação de qualquer sítio
com interesse arqueológico, arquitetónico e/ou etnográfico na zona de afetação do projeto.
Durante a fase de pesquisa documental e estudo bibliográfico que correspondeu a uma vasta
área para além da zona envolvente da mina “Nasce Água”, foram identificados sete sítios arqueológicos
inventariado pela DGPC: Guia (CNS 29613); Outeiro do Louriçal (CNS 18158); Ribeira das Castelhanas
(CNS 26649); Escoura (CNS 17637); Cabeço (CNS 17611); Andrazes (CNS 17613); Marinha do Engenho
(CNS 17614).
Delimitou-se a área de prospeção arqueológica à zona de afetação, correspondendo às zonas
de ampliação (primeira e segunda fase) apresentada no anexo cartográfico. Resultou da prospeção
arqueológica a ausência de sítios arqueológicos e a identificação de quatro zonas de ocupação e
visibilidade do solo, que se apresenta no quadro 1 (cfr. Mapa 2. Mapa de visibilidade).
A área prospetada encontra-se subdividida em quatro zonas de visibilidade fortemente
condicionadas pela exploração florestal de pinheiro (cfr. Anexo fotográfico).
Relembra-se que o trabalho de prospeção arqueológica foi precedido pelas formalidades e
contactos institucionais à DRCC (Direção Regional de Cultura do Centro). A recolha de informação
atualizada possibilitou a comparação das diferentes fontes e a obtenção do inventário com os sítios
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arqueológicos e locais com interesse patrimonial que sintetizamos no Quadro 2 e que posteriormente se
cartografa através da implantação das respetivas coordenadas (cfr. Mapa 3. Sítios Arqueológicos).
Condensamos os resultados em 7 sítios arqueológicos localizados a uma distância considerável
(9400 m e 2000 m) do presente projeto.
A análise do inventário que se materializa no quadro 2 documenta a ausência de sítios
arqueológicos conhecidos na área de estudo e respetiva envolvente imediata.
É revelador a ausência de sítios arqueológicos na proximidade do projeto. Todos os sítios
mencionados documentam considerável distância do presente projeto demonstrando o carácter
sedimentado dos solos arenosos e melhor perspetivando o entendimento do potencial patrimonial da
região envolvente.

5. Identificação e Avaliação de Impactes
As ações desenvolvidas surgem na sequência do presente projeto e consistiram na prospeção
sistemática de toda a área a ser ampliada na mina “Nasce Água” 7. Os resultados da intervenção
confirmaram a inexistência de sítios com interesse arqueológico localizados dentro da área de afetação e
a considerável distância dos sítios já inventariados. Esta localização confirma-se suficientemente distante
de modo a garantir a ausência de qualquer possível afetação direta e/ou indireta.

6. Medidas de Minimização de Impactes
Os resultados da intervenção confirmaram a inexistência de sítios com interesse arqueológico (cfr.
ficha de sítio), dentro da área de afetação e envolvente imediata.
Face ao exposto, considera-se que caso se implementem as medidas de minimização de
acompanhamento arqueológico (aquando da desflorestação e terraplanagem) das áreas identificada
como “área de ampliação 1ª fase e área de ampliação 2ª fase) será possível controlar/minimizar
qualquer possível impacte arqueológico.
Os procedimentos concretizados integram-se na “Categoria C - ações preventivas e de
minimização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras com impacto sobre o território
em meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e conservação regular de sítios, estruturas e

7

Cfr. Anexo cartográfico.
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outros contextos arqueológicos, conservados a descoberto, valorizados museologicamente ou não”,
estabelecida no Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de novembro – Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos, artigo 3º, alínea c).

Todas as tarefas definidas foram executadas, de acordo com a sua complexidade e dimensão
pelo signatário conforme Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do Património
Cultural - Lei 107/2001 de 8 de setembro, o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) –
Decreto-Lei n.º D.L. 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo D.L. 47/2014, de 24 de março e pelo
D.L. 179/2015, de 27 de agosto).

Coimbra, 09 de novembro de 2016

O arqueólogo

Vítor Dias
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Bases de Dados e Sítios da Internet 9
Base de dados online do Portal do Arqueólogo do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e
PDM, 1º Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal, Regulamento, 2014.
Consultas online
Base de dados online do Portal do Arqueólogo da Direção Geral Património Cultural
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios
http://www.cm-pombal.pt/wpdm-package/regulamento-do-plano-director-municipal-de-pombalrevogado/

Entidades consultadas 10

DRCC (Direção Regional de Cultura Centro)
DGPC (Direção Geral Património Cultural)

De acordo com a alínea b) e c) do descritor do património arquitetónico e arqueológico (Anexo V, nº 4 do DL nº
151-B/2013 de 31 de outubro).
9 Idem.
10 Idem.
8
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8. Anexos
8.1. Documentação
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8.2. Anexo Cartográfico
8.2. 1. Localização Cartográfica
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8.2. 2. Mapa de Visibilidade

Relatório
Estudo Impacte Ambiental

EIA (prospeção arqueológica) Ampliação da Mina “Nasce Água”, união de freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca - Pombal

19/26

ArquVítor
eó
logo
Dias

8.2. 3. Mapa de Sítios Arqueológicos
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8.3. Anexo Fotográfico

Fotografia nº 1: zona A

Fotografia nº2: zona A
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Fotografia nº 3: Zona B

Fotografia nº 4: Zona B
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Fotografia nº 5: zona C

Fotografia nº 6: zona C
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Fotografia nº 7: zona D

Fotografia nº 8: zona D
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8.4. Fichas de Sítio

Ficha de Sítio Geral/Trabalho Arqueológico
Sítio
Designação: EIA (prospeção arqueológica) ampliação da mina “Nasce Água”, união de freguesias de
Guia, Ilha e Mata Mourisca, Pombal - Leiria
Distrito: Leiria
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Freguesias: Guia

Concelho: Pombal
Lugar: -

C.M.P.1: 25.000 folha n.º: 261
Latitude N: 39.94738 Longitude W : -8.83309
(Datum WGS 84) Altitude (m): 45 - 65
Tipo de sítio** : Período cronológico** : -

vitorsilvadias@gmail.com

A mina “Nasce Água” localiza-se no lugar homónimo, da união de freguesias de Guia, Ilha e
Mata Mourisca, concelho de Pombal, distrito Leiria, englobando uma área de afetação cartografada e
vitorsilvadias@gmail.com

localizada na C.M.P. nº 261

11.

Localiza-se num meio rural essencialmente ocupado por floresta de

produção (pinhal-bravo), distando consideravelmente de povoações (“Nasce Água” é a povoação mais
próxima da mina, distando desta cerca de 1,2 km para SW).
O acesso à mina de “Nasce Água” pode fazer-se pela A17/IC1, saindo no nó de ligação a
Guia, seguindo depois pela EM 237-1 em direção à estação da CP, situada no lugar de Guia- Estação,
até ao entroncamento com o CM 1032. Após percorridos cerca de 2,5 km no CM 1032, em direção a
Grou, encontra-se, do lado direito, o acesso à mina de “Nasce Água”. Todo o enquadramento é
rodoviário e florestal existindo considerável densidade de plantio continuado de pinheiro na região. A
paisagem aparenta uniformidade geológica, modelada pela exploração florestal, a proximidade de
zonas industriais e sedimentos arenosos.
Bibliografia: Cfr. Anexo bibliográfico
Proprietários: Classificação: -

11

Legislação: -

Cfr. Anexo cartográfico.
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Estado de conservação** : -

Uso do solo** : extração de areias

Ameaças** : -

Proteção/Vigilância** : -

Acessos**: EM 237-1; CM 1032;

Espólio
Descrição: -
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Trabalho Arqueológico 2016
Arqueólogo responsável: Vítor Dias
Tipo de trabalho**: Prospeção arqueológica
Datas: de início: 24 de outubro de 2016

de fim: 24 de outubro de 2016

duração (em dias): 1
Projeto de Investigação: Objetivos (10 linhas):
Os trabalhos propostos tiveram como principais objetivos:
a) Pesquisa documental de forma a realizar o levantamento de todas as ocorrências de
interesse patrimonial constantes em documentação bibliográfica, dentro da área do projeto;
b) Prospeção arqueológica sistemática na “área de incidência”; correspondendo à zona
sinalizada na cartografia e correspondendo ao limite de propriedade;
c)

Identificação de ocorrências arqueológicas e apresentação de propostas metodológicas
minimizadoras para a sua caracterização/preservação;

Resultados (15 linhas): as ações desenvolvidas surgem na sequência do presente projeto e
consistiram na prospeção sistemática de toda a área de ampliação da mina “Nasce Água”

12.

resultados da intervenção confirmaram a inexistência de sítios com interesse arqueológico localizados
dentro da área de afetação. Os CNS mais próximos localizam-se entre cerca de 2000 a 7000 m.
Distância suficiente de modo a garantir a ausência de qualquer possível afetação direta e/ou indireta.
Face ao exposto, considera-se que caso se implementem as medidas de minimização de acompanhamento
arqueológico (aquando da desflorestação e terraplanagem) das áreas de ampliação será possível
controlar/minimizar qualquer tipo de impacte arqueológico.
** Preenchido de acordo com a lista do Theasaurus do ENDOVÉLICO.

12

Cfr. Anexo cartográfico.
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ANEXO X
OUTROS DOCUMENTOS

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ANEXOS

