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Estudo de Impacte Ambiental
Anexos – Volume III

Anexo B.3

Estabelecimento Industrial
Doureca Produtos Plásticos, Lda

Metodologia DRASTIC

© Copyright SIA 2012
SIA – Soc. Inovação Ambiental, Lda – Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 - 4450-177 Matosinhos

Tel. +351 22 938 3535, Fax. +351 22 938 3534

Estudo de Impacte Ambiental

Metodologia DRASTIC

METODOLOGIA DRASTIC
Avaliação da vulnerabilidade à poluição das
águas subterrâneas

Data: Abril de 2009

© Copyright SIA 2009
SIA – Soc. Inovação Ambiental, Lda – Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 - 4450-177 Matosinhos.

Pág. 1 de 10
Tel. +351 22 938 3535, Tel. +351 22 938 3534

Estudo de Impacte Ambiental

Metodologia DRASTIC

Índice
1.2.3.4.5.-

Índice ................................................................................................................................................................. 2
Introdução......................................................................................................................................................... 3
Aplicação ........................................................................................................................................................... 5
Conclusão .......................................................................................................................................................... 9
Bibliografia ...................................................................................................................................................... 10

© Copyright SIA 2009
SIA – Soc. Inovação Ambiental, Lda – Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 - 4450-177 Matosinhos.

Pág. 2 de 10
Tel. +351 22 938 3535, Tel. +351 22 938 3534

Estudo de Impacte Ambiental

Metodologia DRASTIC

1.- Introdução
A análise da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas na zona em estudo foi avaliada tendo por base o índice
DRASTIC, desenvolvido por Aller et al. (1987). Este índice é obtido através da ponderação de sete indicadores
hidrogeológicos. De acordo com Canter (1996) e Afonso (2003), a sigla DRASTIC advém das iniciais em inglês dos setes
parâmetros que constituem o esquema de valorização.
D – profundidade da zona não saturada do solo (Depth to the water table);
R – recarga profunda do aquífero (net Recharge);
A – material do aquífero (Aquifer material);
S – tipo de solo (Soil type);
T – topografia (Topography);
I – impacto da zona vadosa (Impact of the unsatured zone);
C – condutividade hidráulica do aquífero (hydraulic Conductivity).
De acordo com Canter (1996), a metodologia DRASTIC foi desenvolvida pela primeira vez nos Estados Unidos e
constituía um método sistemático de avaliar a vulnerabilidade da água subterrânea à contaminação, facilitando desse modo
o planeamento e gestão dos recursos hídricos subterrâneos, consoante as diferentes fontes de contaminação. Canter
(1996) indica ainda que esta metodologia tem também sido utilizada na Suécia. Para Coello-Rubio e Galárraga (2003) a
avaliação da vulnerabilidade da água subterrânea permite não só facilitar a sua gestão e planeamento como também se
torna uma ferramenta interessante em Estudos de Impacte Ambiental.
Segundo Canter (1996), a determinação do índice DRASTIC para um determinado local pressupõe a multiplicação de cada
peso de importância pela sua respectiva valorização em pontos e soma final. Aos valores mais elevados da soma
corresponderão os maiores potenciais de contaminação (PC) da água subterrânea, ou seja, maior vulnerabilidade dos
aquíferos. Desse modo, a cada parâmetro ou factor corresponderá uma pontuação de 0 a 10, indicadora do PC
relativamente a cada factor, para a zona em questão. Uma vez que cada factor tem um peso de importância, multiplica-se
o valor de cada factor pelo peso de importância, efectuando-se depois uma soma ponderada para obtenção dos valores
finais de PC.
Na obtenção de valores a atribuir a cada um dos parâmetros foi utilizado o Modelo Genérico e utilizadas as escalas de
valor aconselhadas por Canter (1996), tendo ainda por base os estudos de Piscopo (2001) e Afonso (2003).
A Tabela 1 indica os pesos de importância a atribuir a cada um dos parâmetros a utilizar no modelo DRASTIC.
Tabela 1 – Peso de Importância dos parâmetros do modelo DRASTIC
Parâmetro

Peso da Importância
Modelo Genérico

D

5

R

4

A

3

S

2

T

1

I

5

C

3

A Equação 1 representa o Potencial de Contaminação (PC) e resume o exposto anteriormente;
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PC = Dr Dw + Rr Rw + Ar Aw + S r S w + Tr Tw + I r I w + C r C w
Equação 1: Expressão de cálculo

Onde: r = valor atribuído a cada parâmetro (1 a 10)
w = peso da importânica relativa do parâmetro (1 a 5).
Os valores expressos na Tabela 1 representam a importância relativa dos diferentes factores em relação a todos os outros.
Para a obtenção dos valores de cada um dos parâmetros da sigla DRASTIC utilizam-se valores tabelados fazendo-se a
selecção dos respectivos valores mediante as diferentes características da zona em estudo e a informação disponível.
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2.- Aplicação
As tabelas seguintes foram adaptadas a partir de Canter (1996), cuja fonte foi Aller et al. (1987), e mostram os valores a
utilizar mediante as condições locais a estudar para cada um dos parâmetros a ter em consideração no índice DRASTIC. É
também realizada uma breve referência à importância de cada um dos factores.
De acordo com Piscopo (2001), o parâmetro D, relativo à profundidade existente até ao nível freático é um factor de
grande importância uma vez que reflecte a distância que um possível contaminante tem de percorrer até alcançar o lençol
freático. Genericamente, a capacidade de atenuação é maior à medida que a profundidade até à água subterrânea
aumenta.
Tabela 2 – Valores para o parâmetro D (adaptado de Canter, 1996)
Profundidade da zona não-saturada do solo (D)
Escala (m)

Valor

0 - 1,52

10

1,52 - 4,57

9

4,57 - 9,14

7

9,14 - 15,24

5

15,24 - 22,86

3

22,86 - 30,48

2

> 30,48

1

Relativamente à recarga líquida anual, esta refere-se à quantidade total de água que se infiltra desde a superfície do solo até
ao aquífero. A recarga líquida corresponde à quantidade média de água inflitrada anualmente e não considera a
distribuição, intensidade e duração das recargas (Canter, 1996).
Tabela 3 – Valores para o parâmetro R (adaptado de Canter, 1996)
Recarga líquida anual (R)
Escala (m)

Valor

0 - 0,05

1

0,05 - 0,10

3

0,10 - 0,18

6

0,18 - 0,25

8

> 0,25

9

A água de recarga pode constituir um meio de transporte de contaminantes para o aquífero, sendo também responsável
pela sua dispersão e diluição. Geralmente, considera-se que quanto maior é a recarga maior será a vulnerabilidade dos
aquíferos à poluição. (Piscopo, 2001).
Nas situações em que a infiltração não é favorecida (devido a desfavorecimento topográfico ou baixa permeabilidade), o
escoamento superficial é predominante em detrimento da infiltração e/ou escoamento sub-superficial e subterrâneo,
diminuindo desse modo a vulnerabilidade do aquífero à poluição.
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Segundo Piscopo (2001), o material constituinte do aquífero - parâmetro A - influencia o escoamento subterrâneo. O meio
do aquífero influencia também a área de superfície específica de contacto dos materiais constituintes com o contaminante
caso ocorra contaminação.
Tabela 4 – Valores para o parâmetro A (adaptado de Canter, 1996)
Material do aquífero (A)
Material presente

Valor

Ardósia maciça

1-3

Metamórfico / ígneo

2-5

Metamórfico / ígneo meteorizado

3-5

Moreas

4-6

Arenoso, calcário e ardósia estratificada

5-9

Arenitos

4-9

Calcário compacto

4-9

Areia e gravilha

6-9

Basalto

5 - 10

Formação cársica

9 - 10

Relativamente ao parâmetro S, importa considerar que o meio ou tipo do solo é a camada superficial e meteorizada da
terra, com profundidade média inferior ou igual a 1,82 m (Canter, 1996).
Tabela 5 – Valores para o parâmetro S (adaptado de Canter, 1996)
Tipo do solo (S)
Solo

Valor

Delgado ou ausente

10

Gravilha

10

Arenoso

9

Argiloso compactado ou agregado

7

Margoso arenoso

6

Margoso

5

Margoso aluvial

4

Agiloso arenoso

3

Argiloso não compactado ou não agregado

1

Piscopo (2001) acrescenta ainda que tipo do solo possui um papel preponderante na recarga dos aquíferos, devido à sua
permeabilidade. O tipo e espessura do solo irá ter influência na capacidade de depuração e atenuação de eventuais
contaminantes e, por conseguinte, na vulnerabilidade dos aquíferos.
No que respeita à topografia e respectivo parâmetro T, esta refere-se à pendente (inclinação) da superfície do terreno
localizado acima do aquífero. A Tabela 6 apresenta os intervalos de inclinação considerados como significativos para a
contaminação potencial de água subterrânea (Canter, 1996).
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Tabela 6 – Valores para o parâmtero T (adaptado de Canter, 1996)
Topografia (T)
Inclinação (%)

Valor

0-2

10

2-4

9

4-6
6 - 12

7
5

12 - 18

3

> 18

1

A topografia é também responsável pela razão escoamento superficial/infiltração uma vez que determina a predominância
de escoamento superficial ou a retenção, com posterior infiltração. De acordo com Piscopo (2001) as inclinações que
propiciam maior retenção e infiltração – como por exemplo pequenas depressões, devido ao efeito de aprisionamento da
água – são associadas a maiores riscos potenciais de contaminação das águas subterrâneas.
Para o parâmetro I, importa referir que a zona vadosa ou não-saturada refere-se à zona descontinuamente saturada,
localizada acima do nível freático. Esta zona avalia-se em função da granulometria, fracturação e potencial de absorção
(Canter, 1996).
A zona vadosa (parâmetro I) determina as características de atenuação do material e tem papel preponderante na
trajectória da água infiltrada (Piscopo, 2001).
A Tabela 7 apresenta os valores do parâmetro I mediante a natureza da zona vadosa.
Tabela 7 – Valores para o parâmetro I (adaptado de Canter, 1996)
Impacto da zona vadosa (I)
Natureza da Zona Vadosa

Valor

Limo / argila

2-6

Ardósias

2-5

Calcários

2-7

Arenoso

4-8

Arenoso, areias e ardósias estratificada

4-8

Areia e gravilha com quantidades significativas de limo e argila

4-8

Metamórfico e ígneo

2-8

Areia e gravilha

6-9

Basalto

2 - 10

Areias cársicas

8 - 10

Segundo o INAG (2006) a zona vadosa (ou de aeração), localizada entre o nível freático e a superfície topográfica,
corresponde ao local onde os espaços vazios entre as partículas se encontram parcialmente preenchidos por gases (na sua
maioria ar e vapor de água) e água. A água presente nesta zona encontra-se à pressão atmosférica e pode ser utilizada
pelas raízes das plantas ou então contribuir para o aumento das reservas de água subterrânea, uma vez que, por gravidade,
poderá alimentar o lençol freático.
Por último, surge o parâmetro C, relativo à condutividade hidráulica das formações. Estes valores podem ser obtidos
através de ensaios de bombagem ou através da consulta de dados bibliográficos (Canter, 1996).
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A Tabela 8 apresenta a condutividade hidráulica e respectiva classificação.
Tabela 8 – Valores para o parâmtero C (adaptado de Canter, 1996)
Condutividade hidráulica (C)
Escala (lpd/m3)*

Valor

133 – 13374

1

13374 – 40123

2

40123 – 93621

4

93621 – 133740

6

133740 – 267480

8

> 267480

10

*

Litros por dia / m3 (convertido do original gpd / pie3)

A condutividade hidráulica é definida como a capacidade dos materiais que constituem o aquífero em transmitir água. A
condutividade hidráulica é influenciada pela interconexão de espaços vazios que, por sua vez, se encontra influenciada pela
porosidade intergranular e fracturação (Piscopo, 2001).
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3.- Conclusão
O índice DRASTIC é uma soma ponderada de sete valores que correspondem a parâmetros ou indicadores
hidrogeológicos. Atribui-se a cada parâmetro um índice (entre 1 e 10) que é multiplicado por um determinado peso (entre
1 e 5). O índice DRASTIC final corresponderá à soma do produto de cada índice pelo seu respectivo peso. O índice
DRASTIC final está compreendido entre 23 e 226. Quanto mais elevado o índice DRASTIC final maior é a vulnerabilidade
das águas subterrâneas à poluição.
De acordo com Oliveira e Lobo-Ferreira (2003), as aplicações e trabalhos realizados até à data conduziram à seguinte
classificação do índice DRASTIC:
Tabela 9 - Classes de vulnerabilidade do índice DRASTIC (adaptado de Oliveira e Lobo-Ferreira, 2003)
Índice DRASTIC

Vulnerabilidade

> 199

Muito alta

160 - 199

Alta

120 – 159

Intermédia

< 120

Baixa

De acordo com Oliveira e Lobo-Ferreira (2003), a relativa subjectividade da selecção de dados na aplicação da
metodologia DRASTIC ocorre devido à escassez de dados sobre as condições existentes, levando por vezes a diferentes
caracterizações de uma mesma área. De qualquer forma, a presente metodologia constitui uma ferramenta bastante útil
para a preservação da qualidade das águas subterrâneas na medida em que pode constituir um indicador da vulnerabilidade
destas. O índice DRASTIC permite ainda uma gestão consciente e esclarecida das águas subterrâneas, tornando possível
uma maior adequabilidade relativamente a hipotéticas acções que se possam tomar em defesa do recurso.
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1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relaciona-se com o projecto de
construção das novas instalações da empresa Doureca, Produção de plásticos Lda. no concelho
de Paredes de Coura.
O presente Relatório Final remete para os trabalhos arqueológicos levados a cabo no âmbito da
realização do Descritor Património Arqueológico deste EIA. Os trabalhos realizaram-se ao
abrigo da legislação em vigor: Decreto-Lei nº 107/01, de 8 de Setembro, e de acordo com o
Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho (Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos), com as
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº 287/2000, de 10 de Novembro. Os
trabalhos de prospecção de superfície seguiram os procedimentos estabelecidos na circular
“Termos de referência para o descritor património arqueológico em Estudos de Impacte
Ambiental” de 10 de Setembro de 2004.
São apresentados os resultados das prospecções arqueológicas realizadas no terreno, bem
como as referências patrimoniais existentes no enquadramento local do projecto, identificadas
na bibliografia e bases de dados oficiais.

2. SINOPSE DO PROJETO
O presente projecto visa a construção das novas instalações da empresa Doureca, Produção de
plásticos Lda. cuja principal actividade centra-se no revestimento de peças plásticas, através do
processo de metalização electrolítico, para fins decorativos de diferentes sectores, tais como, a
indústria automóvel, naval, aeronáutica, equipamentos sanitários e equipamentos para
electrodomésticos.
A construção de novas instalações visa potenciar o crescimento da empresa, dotando-a do
espaço físico necessário ao aumentando da sua capacidade produtiva,
Localizada no parque industrial de Formariz, Paredes de Coura, a área de implantação do
projecto é de 3422m2, o que contemplará a construção de uma área industrial e de laboração
(inclui locais de armazenagem de matéria-prima e de produtos químicos, linha de produção,
laboratório de controlo, E.T.A.R., armazém de produto Terminado/ zona de expedição,
gabinetes/ sala de reuniões), uma área social com balneários, refeitório e sala de convívio e
uma área exterior para complementar o processo produtivo (inclui área de classificação e
separação de resíduos industriais e urbanos, área de compressores, instalação de
aquecimento, zona de captação de agua, tanque de retenção/segurança e zona de carga e
descarga de produtos químicos, com respectivos canais de retenção e escoamento).
Como é perceptível pela natureza dos diversos componentes do projecto, a construção da
generalidade das infra-estruturas pressupõe intervenções no subsolo.

Figura 1 – Implantação do projecto (a vermelho) no parque industrial de Formariz

Figura 2 – Plano do projecto

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

3.1. OBJETIVOS
Estabeleceu-se como objectivo a caracterização da situação de referência relativa ao Património
cultural existente nas áreas a afectar pelo projecto. Assim, pretendia-se a identificação,
descrição e avaliação de vestígios e/ou elementos com interesse patrimonial (nas vertentes
arqueológica, arquitectónica e etnográfica) de modo a avaliar possíveis impactes negativos sobre
os mesmos, decorrentes da execução do projecto. A avaliação dos potenciais impactes nos
elementos patrimoniais articulou-se com a proposta de respectivas medidas de minimização de
carácter geral e específico.

3.2. METODOLOGIA
3.2.1. Pesquisa bibliográfica e documental
Os trabalhos arqueológicos de prospecção e registo no terreno foram precedidos de pesquisa
bibliográfica e cartográfica de modo a realizar um enquadramento e levantamento, o mais
detalhado possível, das evidências patrimoniais existentes na área do projeto e sua envolvente.
Deste modo procedeu-se à consulta de:
•

Referências bibliográficas e documentais publicadas da especialidade;

•

Referências bibliográficas e documentais publicadas de carácter geral;

•

Bases de dados informáticas para a área de Património das entidades oficiais –

Endovélico e Inventário do Património Arqueológico do Instituto de Gestão do
Património Arqueológico e Arquitectónico (IGESPAR) e Tesauro do Instituto da
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU);
•

A Carta Arqueológica presente na Revisão do Plano Director Municipal de

Paredes de Coura;

•

Cartografia vária, nomeadamente a Carta Militar de Portugal para análise de

relevo e toponímia.
De modo a obter alguns esclarecimentos e informações detalhadas acerca de alguns sítios
arqueológicos inseridos na Base de dados Endovélico (IGESPAR) foi contactada a Divisão de
Inventário, Documentação e Arquivo (DIDA) do IGESPAR.

3.2.2. Prospecção e registo arqueológicos
Os trabalhos arqueológicos realizaram-se de acordo com a legislação em vigor Decreto-Lei nº
107/01, de 8 de Setembro, e Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho (Regulamento dos
Trabalhos Arqueológicos), com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº
287/2000, de 10 de Novembro.
Os trabalhos foram autorizados pelo IGESPAR através do ofício 2012/1(074) - de 09-03-2012. A
prospecção arqueológica de superfície seguiu os procedimentos estabelecidos na circular do
IGESPAR “Termos de referência para o descritor património arqueológico em Estudos de
Impacte Ambiental” de 10 de Setembro de 2004.
Após o levantamento de referências patrimoniais preexistentes nos registos bibliográficos de
carácter geral, especializado e local e nas bases de dados on line das entidades públicas que
tutelam o património português (“Endovélico” e “Inventário do Património Arquitectónico” –
IGESPAR e “Thesaurus” - IHRU) e da potencialidade arqueológica da área através da cartografia
existente (nomeadamente a Folha nº7 da Carta Militar de Portugal) foram efectuados os
trabalhos de prospecção da superfície do terreno. As referências patrimoniais mencionadas
apenas como enquadramento patrimonial no capítulo 3.3.2., e que surgem fora da área de
projecto e da área de pesquisa não foram relocalizadas.
Percorreu-se toda a área de implantação do projeto, área de localização das terras de
empréstimo e ainda a envolvente de ambas.
Como principio metodológico, à partida consideraram-se relevantes os materiais, estruturas e
sítios inseridos nos seguintes âmbitos:

•

Elementos abrangidos por figuras de protecção (imóveis classificados ou em vias de

classificação);

•

Elementos de interesse patrimonial ou científico não abrangidos na situação anterior

mas que constem em trabalhos de investigação ou inventários da especialidade;

•

Elementos de antropização do território, representativos de modos tradicionais de

organização do espaço e da exploração dos recursos naturais.
Deste modo, assumiu-se que seriam considerados à partida como enquadráveis neste estudo
os seguintes elementos:
Vestígios arqueológicos (achados isolados, manchas de concentração de

•

materiais, estruturas);

•

Vestígios de rede viária e caminhos antigos;

•

Vestígios de actividades de exploração de recursos naturais (minas, pedreiras e

outros);

•

Estruturas hidráulicas e industriais;

•

Estruturas delimitadoras de propriedade;

•

Estruturas de apoio a actividades agro-pastoris;

•

Estruturas funerárias e religiosas;

•

Edificações habitacionais ou outras com relevante interesse patrimonial.

Foram adaptados os modelos disponíveis na bibliografia da especialidade (Pereira e Martins,
1995; APA, 2009; Almeida, 2008) com vista à valoração dos elementos patrimoniais
identificados e à percepção da sua relevância. Foram utilizados os seguintes critérios:
GRAU DE CONSERVAÇÃO (Refere-se ao nível de preservação dos elementos patrimoniais
identificados, podendo ser valorados da seguinte forma)
Valor
1

Avaliação
Mau

4

Razoável

6

Bom

10

Excelente

Descrição
Quando os elementos em questão se encontram em ruínas
Quando os elementos em questão têm algumas das suas componentes razoavelmente
preservados
Quando os elementos em questão têm frequentes componentes em razoável e bom
estado de preservação
Quando os elementos em questão se encontram em excelente estado de preservação,
podendo inclusive encontrar-se em uso actualmente

POTENCIAL CIENTIFICO (Refere-se ao contributo potencial que determinado elemento patrimonial

poderá fornecer para a investigação científica da disciplina em questão. Pode ser valorado da seguinte
forma)
Valor
1

Avaliação
Reduzido

Descrição
Quando o elemento em questão apresenta reduzido ou nulo potencial científico

4

Médio

6

Significativo

10

Elevado

Quando o elemento em questão apresenta algum potencial científico
Quando o elemento em questão poderá representar um significativo contributo para a
disciplina em questão
Quando o elemento em questão apresenta-se como eventualmente determinante para a
disciplina em questão

VALOR PATRIMONIAL (Refere-se ao valor do elemento patrimonial per se, independentemente da sua
relevância científica. Pode ser valorado da seguinte forma)
Valor
1

Avaliação
Reduzido

Descrição
Quando o elemento em questão apresenta reduzido ou nulo valor patrimonial

4

Médio

Quando o elemento em questão apresenta algum valor patrimonial

6

Significativo

Quando o elemento em questão apresenta um significativo valor patrimonial

10

Elevado

Quando o elemento em questão apresenta um elevado valor patrimonial

INTERESSE PÚBLICO (Refere-se ao potencial de exploração pedagógica, potencial divulgativo, e ao
valor como elemento identitário local ou regional de um elemento patrimonial, e a sua apetência para
integrar estratégias de desenvolvimento local/regional)
Valor
1

Avaliação
Reduzido

Descrição
Quando o elemento em questão apresenta reduzido ou nulo interesse público

4

Médio

Quando o elemento em questão apresenta algum interesse público

6

Significativo

Quando o elemento em questão apresenta um significativo interesse público

10

Elevado

Quando o elemento em questão apresenta um elevado interesse público

Assim sendo, consideram-se de:
Valor patrimonial elevado – os elementos patrimoniais com uma classificação entre 28 e 40;
Valor patrimonial médio – os elementos patrimoniais com classificação entre 15 e 27;
Valor patrimonial reduzido – os elementos patrimoniais com classificação entre 4 e 14.

Na avaliação de impactes foram adoptados os seguintes critérios, adaptados de Pereira e
Martins, 1995:
Natureza do impacte:
Positivo – quando existe valorização do elemento pela acção do projecto
Negativo – quando existe desvalorização do elemento pela acção do projecto

Neutro – quando a situação se mantém inalterada

Duração:
Temporário – quando incidência sobre o elemento patrimonial apresenta duração limitada
no tempo, sendo as condições anteriores restabelecidas
Permanente - quando incidência sobre o elemento patrimonial apresenta carácter
permanente não sendo as condições anteriores restabelecidas

Abrangência espacial:
Pontual – circunscrita a um determinado local no interior da área do projecto
Local – área de estudo adscrita ao projecto
Regional – áreas exteriores ao projecto e às divisões administrativas por ele intersectadas

3.3. ENQUADRAMENTO DA ÁREA EM ANÁLISE
3.3.1. Localização
O projecto em estudo localiza-se na freguesia de Formariz, concelho de Paredes de Coura,
distrito de Viana de Castelo. O local das futuras instalações da Doureca, Produtos plásticos Lda
está posicionado na Zona Industrial de Formariz a oeste da sede de freguesia, sendo acessível
pela da E.N. 513.
A área do projecto localiza-se numa zona aplanada no topo da vertente Este da ribeira de
Borzendes (também conhecida como Burzendes), pouco a Norte da zona de confluência desta
ribeira com o Rio Coura (ver Figura 3).

Figura 3 – Localização do projecto na folha 7 (acima) e 15 (abaixo) da CMP. Legenda:
implantação da Doureca, Produtos plásticos Lda.;

– área de

– localização da mancha de terras de empréstimo.

3.3.2. Breve contextualização histórica e arqueológica
São diversos os elementos patrimoniais conhecidos no concelho de Paredes de Coura e mais
concretamente na freguesia de Formariz. Para a contextualização histórica e arqueológica foi
efectuada uma pesquisa cobrindo uma área de um raio de 1km em torno do local de projecto.
As bases de dados e bibliografia consultadas, assim como a carta arqueológica do PDM de
Paredes de Coura apontam a existência de 2 jazidas arqueológicas na área de pesquisa:
1. Castro de Bruzende (Freguesia de Linhares). A localização do povoado fortificado de Bruzende
é incerta, sendo usualmente apontado a uma pequena elevação junto ao rio Coura, na margem
direita da ribeira de Borzendes (ver nº1 da figura 4 com localização provável) apesar de não se
encontrarem vestígios claros de muralha ou qualquer espólio à superfície (Silva 1994). M. M. da
Silva (1994, 1994b) aponta para uma cronologia da Idade do Ferro/Romanização.

2. Habitat Romano (Freguesia de Formariz) (ver nº2 da figura 4). Corresponde a um conjunto de
achados de superfície de cronologia romana, estando documentada a presença de cerâmica de
cobertura, mós rotativas e cerâmica vária (Silva 1994).

Figura 4 – Localização dos elementos patrimoniais referidos na bibliografia e bases de dados. Legenda: 1,
Castro de Bruzende (Linhares); 2, Habitat romano (Formariz); 3, Santuário de Nª Senhora do Livremento
(Formariz); 4, Cruzeiro (Formariz).

Na proximidade da área de pesquisa encontram-se outros vestígios arqueológicos de cronologia
proto-histórica e/ou romana (Silva 1994), tais como a Villa/tesouro monetário/necrópole
romana da Freguesia de Ferreira (Silva 1994), assim como os vestígios líticos, eventualmente préhistóricos, de Sigoelos.
Por outro lado, nas localidades mais próximas da área de projecto encontram-se também
elementos patrimoniais de Época Moderna e Contemporânea, em especial de índole religiosa.
Na área de pesquisa localizam-se o Santuário de Nª Senhora do Livramento (século XVII http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=13921) (ponto 3 na figura 4) e

um cruzeiro aparentemente de Época Contemporânea (ponto 4 na figura 4) na estrada N513
entre o centro de Formariz e a zona industrial de Formariz.
Deste modo, na área em questão verificam-se elementos patrimoniais de diferentes cronologias
ainda que nenhum se encontre na área de projecto ou com particular risco de ser afectado pelos
trabalhos inerentes ao projecto.
As referências patrimoniais mencionadas surgem unicamente como enquadramento patrimonial
pois encontram-se afastados da área de projecto. Como tal, não foi efectuada a sua
relocalização.

3.4. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS
A realização do Descritor Património do presente EIA constou de três fases distintas.
Nomeadamente:
• recolha de dados de referência, antecedendo os trabalhos de campo;
• prospecção arqueológica na área de implantação do projeto;
• análise dos dados recolhidos e realização do presente Relatório Final.

Os trabalhos arqueológicos de prospecção do terreno foram realizados no dia 12 de Março de
2012 e foram desenvolvidos pelo signatário. Toda a recolha de informação e contextualização
nas bases de dados das entidades oficiais e na bibliografia arqueológica realizou-se previamente.

3.4.1. Condições de visibilidade e de preservação do local
A área de implantação do projecto encontrava-se já intervencionada aquando da realização dos
trabalhos de campo no âmbito deste descritor (Figura 7). Como tal, embora não existisse
vegetação a perturbar a visibilidade da superfície, esta não era já a superfície original,
encontrando-se já ao nível do saibro. Neste sentido, é licito afirmar que o local não se
encontrava preservado.

No que respeita ao local de extracção das terras de empréstimo, a visibilidade da superfície que
ainda não estava perturbada era nula devido à vegetação arbustiva aí localizada. O local
encontrava-se já muito perturbado pela recolha de sedimentos.

Figura 5 – Condições de visibilidade (mancha cinzenta clara – A: área já escavada; mancha cinzenta escura
– B: área de empréstimo de terras com visibilidade nula) e localização do corte Este (linha preta), descrito
abaixo.

Figura 6 – Vegetação densa na área das terras de empréstimo.

Figura 7 – Vista geral sobre a área de implantação do projecto, de Norte para Sul (à esquerda) e de Este
para Oeste (à direita).

3.4.2. Resultados obtidos
Os trabalhos de prospecção realizados na área de projeto não levaram à identificação de
quaisquer elementos patrimoniais. À altura dos trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito
deste EIA já os trabalhos de remoção de terras na área de projeto se encontravam finalizados.
Na extremidade Este da área de projecto (ver localização na figura 5) foi possível observar um
corte com cerca de 90m de comprimento e 4m de altura (figuras 8, 9 e 10). Neste foi possível
identificar dois pacotes sedimentares distintos, a sobrepor-se ao saibro de origem granítica:
- O nível superior (Nível A, na figura 8) corresponde a um aterro de entulho. Trata-se
de um depósito heterogéneo com cerâmica de construção, cimento e sedimento de
diversas colorações. Não foi encontrado qualquer vestígio arqueológico neste nível
sedimentar.
- O segundo nível (Nível B, na figura 8) é um substrato castanho-escuro, arenoargiloso, com uma forte componente vegetal (humosa). Não foi encontrado qualquer
vestígio arqueológico neste nível sedimentar.

Figura 8 – Esquema do corte Este da área de projecto.

Figura 9 – Perspectiva geral do corte Este.

Figura 10 - Área central (esquerda) e extremidade Sul do corte Este.

No que se refere ao local de origem das terras de empréstimos, as áreas que restavam por
escavar encontravam-se cobertas por uma densa vegetação (figura 6) que não permitia a
correcta observação da superfície. De referir, no entanto, que o signatário foi informado que
não haveria lugar a mais recolhas de terras de empréstimo durante o que resta da empreitada.

Por outro lado, foram observadas secções resultantes da abertura mecânica, não se tendo
identificado qualquer vestígio patrimonial. A área apresenta escassa potência sedimentar,
detectando-se um único pacote sedimentar com uma espessura entre os 30cm e 40cm. Tratase de um perfil de solo de cor castanha-escura no topo com alteração gradual até à base onde
apresenta uma coloração castanha-clara (Figura 11). A componente mais orgânica do perfil de
solo, i.e. no topo, apresenta igualmente abundante cascalho de quartzo e granito. O sedimento
é areno-argiloso.

Figura 11 – Corte na área das terras de empréstimo.

Na área envolvente do local do projecto assim como do local de remoção de terras de
empréstimo não foram identificados quaisquer elementos patrimoniais. Os elementos
patrimoniais mencionados no ponto 3.3.2 encontram-se muito afastados da área de projecto,
como tal não foi efectuada a sua relocalização.

4. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJECTO
Tendo em conta que os trabalhos de remoção de terras se encontravam finalizados aquando da
realização dos trabalhos de campo, não se aplica a cenarização de ausência de projeto.

5.

IDENTIFICAÇÃO,

AVALIAÇÃO

DE

IMPACTES

E

MEDIDAS

DE

MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS
Aquando da realização dos trabalhos de campo no âmbito do presente EIA já se haviam
efectuado todas as acções de remoção de terras necessárias à execução do projeto. Como tal,
não foi possível identificar eventuais situações de impactes sobre elementos patrimoniais
decorrentes da construção das instalações da Doureca, Produtos Plásticos, Lda.
Tendo em conta que já ocorreu toda a afectação do subsolo prevista para esta obra, não se
propõe a adopção de quaisquer medidas de minimização.
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Ficha Técnica sistema de ventilação industrial
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NIVEL DE RUIDOS

La determinación del nivel de potencia sonora ha sido conducida según la normativa UNI EN ISO
3746: 1997 (Método de control con una superficie de medida envolvente sobre una superficie
reflectante). Las medidas de nivel de presión sonora han sido realizadas en 5 puntos situados sobre
una superficie con forma de paralelepípedo que encierra la máquina, a una distancia de 2 m de las
superficies de la misma máquina. A tales medidas se les ha aplicado una corrección para el ruido de
fondo K1A y otra para la reverberación del ambiente K2A, y más tarde se ha calculado el nivel de
potencia sonora emitida (LwA=Lp+Curva A-K1AK2A+10log (Superficie de medida)). El margen de
precisión del método para la determinación de LWA, expresada como espacio del tipo de
reproductibilidad, según la normativa es inferior o igual a 3 dB(A).
Sobre las curvas del presente catálogo están indicados los niveles de potencia sonora pesada A en
donde por definición, la potencia sonora Lw es el resultado de la siguiente expresión:
Lw A [dB] = 10 ⋅ logWeff + CurvaA
Wrif
donde Weff es la potencia sonora efectiva, mientras Wrif es la de referencia, igual a 1⋅10-12 Pa.
El valor del nivel de presión sonora media a 1.5m de las paredes del ventilador, en campo libre, se
calcula partiendo del dato de LWA entregada con el catálogo a través de la relación:
LP A _1.5m[dBA] = LW A − 18
Puesto que cada máquina presenta diversa directividad, tal nivel se debe considerar medio y no el
valor máximo puntual (para tal valor debe aumentarse preventivamente unos 3 dB(A) el valor
medio calculado).

El nivel de presión sonora de la máquina instalada depende, además que de su emisión sonora,
también de las siguientes características:
‐ ruido de fondo presente en el ambiente (significativo si no es inferior a 10 dB(A) respecto al nivel
de presión sonora calculada);
‐ reverberación del ambiente, que depende de sus emisiones y de la absorción acústica de sus
superficies;
‐ colocación cercana a otra fuente sonora (es importante recordar que al duplicar o al disminuir la
potencia sonora se obtiene una diferencia de 3dB).
‐ colocación de la fuente cerca de superficies reflectantes:
los valores indicados en el catálogo hacen referencia únicamente a la colocación en el suelo
(propagación ½ esférica)(FIGURA 1);

para otras colocaciones se deben de tener en cuenta los
siguientes factores de corrección:
• Colocación al lado de una pared reflectante
(propagación ¼ esférica) + 3 dB(A) (FIGURA2);

• Colocación haciendo esquina al lado de dos paredes
reflectantes
(propagación 1/8 esférica) + 6 dB(A) (FIGURA 3).

Por este motivo es importante recordar que los valores del nivel de ruidos indicados sobre el
catálogo han sido registrados según las normativas que prescriben condiciones bien definidas
de ambiente y de instalación.
El sistema de prueba se compone de:
- canalización de aspiración completamente aislada y conexión al ventilador a través de junta
antivibrante;
- canalización de envío completamente aislada y conexión al ventilador a través de junta
antivibrante;
- colocación del ventilador sobre soportes antivibrantes.
Tales precauciones se han llevado a cabo con el fin de aislar completamente el nivel de ruidos del
ventilador a causa del paso del aire por los conductos, y de evitar la propagación de pequeñas
vibraciones.
Los valores indicados sobre las curvas hacen referencia a ventiladores de composición estándar para
temperaturas comprendidas entre los -20 y 40°C que están equipados con sellado al paso del eje.
En condiciones normales de instalación es necesario, para poder comparar los valores detectados
con aquellos indicados en el presente catálogo, reproducir condiciones similares a aquellas
prescritas por la normativa, o bien utilizar coeficientes de corrección que tengan en cuenta las
condiciones de instalación.
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Modelo de Yeh-Huang
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DESENVOLVIMENTO DE MODELO MATEMÁTICO PARA DISPERSÃO TRIDIMENSIONAL
DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS NA TROPOSFERA
A dispersão de poluentes na troposfera é descrita por um modelo difusional na presença
de escoamento turbulento atmosférico. Assumindo estado estacionário, que o vento
sopra na direcção x e que a fonte de emissão é pontual, a aplicação do princípio de
conservação de massa e do modelo K (Zanneti, 1998) conduz a:

u

C  
C   
C 
   K z
  K y
  M x  x S   y  y S  z  z S  (F.1)
x y 
y  z 
z 

com,
x, y, z
xS, yS, zS
C
U
KY e KZ
M

coordenadas longitudinal, lateral e vertical
coordenadas da fonte de emissão longitudinal, lateral e vertical
concentração do poluente em (x,y,z)
velocidade do vento
difusividade lateral e vertical
taxa de emissão do poluente

Yeh e Huang (1975) obtiveram a resolução analítica da equação ?.1 com base nas
seguintes aproximações frequentemente usadas para modelar a difusão na troposfera.

 z
u  u 0 
 h0




 (F.2)


 z
K z  K Z 0 
 h0




 (F.3)


K y  Bx z  (F.4)
B( x)  kx p (F.5)

com a, b, , , k e p sendo constantes dependentes da irregularidade da superfície e das
condições de estabilidade atmosférica.
Assumindo as seguintes condições fronteira, a equação F.1 pode ser resolvida
analiticamente.
x=0
y  
z  
z=0

C=0
C 0
C 0
C
KZ
0
z

Após avaliação dos dados climatéricos característicos da região foi assumido que a área
em estudo é melhor descrita como sendo de estabilidade neutra. Desse modo, os
seguintes valores foram assumidos (Kiely, 1999):

Parâmetro

Sigla
Altura da chaminé (m)
ZS
Altura de referência (m)
h0
Velocidade do vento, à altura de referência (m/s)
u0
Expoente para cálculo da velocidade do vento

Coeficiente de dispersão na direcção z, à altura de referência KZ0
Parâmetro para cálculo de KY
k
Parâmetro para cálculo de KY
p
Expoente para cálculo do coeficiente de dispersão


Valor
12
10
4,17
0,145
0,415
6,94E-3
0,667
0,855
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Extrato da planta de Ordenamento e Condicionantes do
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PDM Paredes de Coura
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Anexo C.3
Declaração de conformidade emitida pela Câmara
Municipal de Paredes de Coura
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Planta de Espaços Verdes do Projecto
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