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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 

Peso da Importância 
Parâmetro 

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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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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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). 
 
 
 



 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 
Metodologia DRASTIC 

 

© Copyright SIA 2009  Pág. 7 de 10 

SIA – Soc. Inovação Ambiental, Lda – Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 - 4450-177 Matosinhos.      Tel. +351 22 938 3535, Tel. +351 22 938 3534 

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). 
 



 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 
Metodologia DRASTIC 

 

© Copyright SIA 2009  Pág. 9 de 10 

SIA – Soc. Inovação Ambiental, Lda – Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 - 4450-177 Matosinhos.      Tel. +351 22 938 3535, Tel. +351 22 938 3534 
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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 Projeto de alteração 

ao estabelecimento industrial da Ferrão & Guerra, Lda. no concelho de Águeda. 

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 prospeção 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 prospeções arqueológicas realizadas no terreno, bem 

como as referências patrimoniais existentes no enquadramento local do projeto, identificadas 

na bibliografia e bases de dados oficiais. 

 

 

2. SINOPSE DO PROJETO 

A implantação do Projeto justifica-se pela necessidade da empresa Ferrão & Guerra, Lda. 

aumentar a sua produção de peças metálicas preparadas por zincagem, bem como ampliar a 

área de laboratório e armazenamento de produto acabado. 

Como tal, no âmbito do projeto aqui avaliado, a empresa pretende instalar novos 

equipamentos e alterar infraestruturas, nomeadamente: 

- Instalar duas novas máquinas de Estampar; 

- Instalar uma nova máquina de Escolha para controlo de Casquilhos Zincados; 

- Aumentar o pé direito do pavilhão de armazenamento de matéria-prima e 

trefilagem, com substituição de toda a estrutura e telhado do Edifício; 

- Instalar de uma nova Ponte Rolante, no Pavilhão de Armazenamento de matéria-

prima e trefilagem; 

- Ampliar e remodelar as casas de banho e balneários. 
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Figura 1 – Planta da empresa Ferrão & Guerra, Lda. Legenda: A verde, relvados a criar; a azul-claro, talude existente; 

cinzento, zona exterior de terra batida, lajeado e alcatrão; a seta laranja assinala um acrescento ao edifício, por 

construir. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

3.1. OBJETIVOS 

Estabeleceu-se como objetivo a caracterização da situação de referência relativa ao Património 

cultural existente nas áreas a afetar pelo projeto. Assim, pretendia-se a identificação, descrição 

e avaliação de vestígios e/ou elementos com interesse patrimonial (nas vertentes arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica) de modo a avaliar possíveis impactes negativos sobre os mesmos, 

decorrentes da execução do projeto. A avaliação dos potenciais impactes nos elementos 

patrimoniais articulou-se com a proposta de respetivas medidas de minimização de carácter 

geral e específico. 

 

3.2. METODOLOGIA 

3.2.1. Pesquisa bibliográfica e documental 

Os trabalhos arqueológicos de prospeção 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 Arquitetónico (IGESPAR) e Tesauro do Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); 

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

relevo e toponímia. 
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3.2.2. Prospeção 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.  

A prospeção 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 Arquitetónico” – 

IGESPAR e “Thesaurus” - IHRU) e da potencialidade arqueológica da área através da cartografia 

existente (nomeadamente a Folha nº7 da Carta Militar de Portugal) foram efetuados os 

trabalhos de prospeção da superfície do terreno. As referências patrimoniais mencionadas 

apenas como enquadramento patrimonial no capítulo 3.3.2., e que surgem fora da área de 

projeto e da área de pesquisa não foram relocalizadas. 

Percorreu-se toda a área de implantação do projeto e a sua envolvente num raio de cerca de 

200m. 

Como principio metodológico, à partida consideraram-se relevantes os materiais, estruturas e 

sítios inseridos nos seguintes âmbitos: 

 Elementos abrangidos por figuras de proteção (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. 
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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 atividades de exploração de recursos naturais (minas, pedreiras e 

outros); 

 Estruturas hidráulicas e industriais; 

 Estruturas delimitadoras de propriedade; 

 Estruturas de apoio a atividades 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 perceção 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 Avaliação Descrição 
1 Mau Quando os elementos em questão se encontram em ruínas 

4 Razoável 
Quando os elementos em questão têm algumas das suas componentes razoavelmente 

preservados 

6 Bom 
Quando os elementos em questão têm frequentes componentes em razoável e bom 

estado de preservação 

10 Excelente 
Quando os elementos em questão se encontram em excelente estado de preservação, 

podendo inclusive encontrar-se em uso atualmente 

 

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

4 Médio Quando o elemento em questão apresenta algum potencial científico 

6 Significativo 
Quando o elemento em questão poderá representar um significativo contributo para a 

disciplina em questão 

10 Elevado 
Quando o elemento em questão apresenta-se como eventualmente determinante para a 

disciplina em questão 

 



8 
 

VALOR PATRIMONIAL (Refere-se ao valor do elemento patrimonial per se, independentemente da 

sua relevância científica. Pode ser valorado da seguinte forma) 

Valor Avaliação Descrição 
1 Reduzido 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 Avaliação Descrição 
1 Reduzido 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 adotados os seguintes critérios, adaptados de Pereira e 

Martins, 1995: 

Natureza do impacte: 

Positivo – quando existe valorização do elemento pela ação do projeto 

Negativo – quando existe desvalorização do elemento pela ação do projeto 

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 
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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 projeto 

Local – área de estudo adscrita ao projeto 

Regional – áreas exteriores ao projeto e às divisões administrativas por ele intersectadas 

 

 

3.3. ENQUADRAMENTO DA ÁREA EM ANÁLISE 

3.3.1. Localização 

As instalações em questão encontram-se implantadas numa área industrial localizada na União 

das Freguesias de Águeda e Borralha, concelho de Águeda, distrito de Aveiro.  

O estabelecimento em questão encontra-se delimitado a sudoeste pela rua Afurado, a sudeste 

por um pequeno vale de uma linha de água sazonal, a noroeste por um terreno de perfil 

aplanado devido à deposição de entulho recente e a nordeste por um profundo vale com uma 

ribeira permanente. O perfil desta encosta encontra-se profundamente alterado em virtude da 

expansão das indústrias localizadas no seu topo. A expansão da área industrial conseguiu-se, 

aqui, pela construção de taludes artificiais de extensão e altura muito grandes (ver planta da 

Figura 1). O talude chega aos 22m de altura. 
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Figura 2 – Localização do projeto na folha 186 da CMP.  

 

3.3.2. Breve contextualização arqueológica e patrimonial 

Uma consulta às bases de dados de património supra citadas não retornou qualquer elemento 

patrimonial na área do projeto nem nas suas proximidades (até 200m). 

A jazida arqueológica mais próxima é a Cova da Moura (CNS 17304), um abrigo localizado muito 

longe da área de projeto a Nordeste. Já a Sul da área de projeto encontram-se vários elementos 

patrimoniais, em especial de índole religiosa. No entanto, estes encontram-se muito distantes, 

já na área urbana de Águeda.  

O local de implantação do projeto localiza-se numa área de desenvolvimento recente, 

suburbana face a Águeda, mas já bastante alterada de modo que não se encontra preservado o 

seu recente passado rural.  

 



11 
 

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 – o resultado 

desta fase está espelhada no ponto 3.3.2. deste relatório; 

• prospeção arqueológica na área de implantação do projeto; 

• análise dos dados recolhidos e realização do presente Relatório Final. 

Os trabalhos arqueológicos de prospeção do terreno foram realizados no dia 17 de Abril de 2014 

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 

Tratando-se este projeto de uma alteração a instalações já existentes, a visita ao local permitiu 

concluir que o local do projeto se encontra profundamente transformado. O edifício onde opera 

a empresa encontra-se implantado num terreno constituído, maioritariamente, por entulhos 

recentes, utilizados para construir um grande talude. 

 

Figura 3 – Plataforma artificial nas traseiras do edifício existente 
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De facto, o acidentado terreno que se desenvolvia em encosta para a ribeira a norte e nordeste 

foi entulhado de forma a constituir uma grande área aplanada. Como tal, unicamente a área 

frontal do edifício hoje existente se encontra implantada em tereno original daquele local. Ainda 

assim, mesmo esta área está alcatroada ou com piso de terra batida, com sedimentos alóctones, 

pelo que se considera como tendo visibilidade nula. 

Deste modo, a maior parte da área do projeto apresenta visibilidade de superfície nula, devido 

ao facto de estarmos perante áreas construídas ou áreas exteriores nas quais a superfície não é 

a original. Neste caso, considera-se visibilidade nula, ainda que, como se verifica na plataforma 

artificial na lateral e traseira do edifício, se visualizar perfeitamente a superfície constituída por 

materiais alóctones (Figuras 3 e 4). 

 

 

Figura 4 – Piso de terra batida na lateral Oeste do edifício existente 

 

 A única exceção localiza-se a nordeste, junto à ribeira que delimita a propriedade. Ao fundo de 

um talude artificial de 22 metros, encontra-se uma estreita faixa de terreno que não foi ainda 

aterrado. Nesta faixa de terreno encontra-se plantado um eucaliptal. As condições de 

visibilidade oscilam entre a visibilidade fraca a razoável, a Este (condicionada principalmente 

pela vegetação) e a visibilidade boa a Oeste. 
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Figura 5 – Condições de visibilidade 

fraca no eucaliptal a Norte, junto à 

ribeira 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Condições de visibilidade 

razoável no eucaliptal a Norte, junto 

à ribeira 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Condições de boa 

visibilidade no eucaliptal a Norte, 

junto à ribeira 
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Figura 8 – Mapa de visibilidade, sobre a folha 186 da CMP. Legenda: vermelho - visibilidade nula; amarelo – 

visibilidade fraca a razoável; verde – visibilidade boa. 

 

3.4.2. Resultados obtidos 

Os trabalhos de prospeção realizados na área de projeto não lograram identificar quaisquer 

vestígios patrimoniais na área de afetação. Como foi já referido, a área de projeto encontra-se, 

em grande medida, entulhada, tal como surge testemunhado pelo talude que, no seu limite 

Norte atinge os 22m de altura. Esse talude inicia-se, a Sul, bastante próximo do início da 

propriedade, restando, assim, uma curta faixa de terreno original junto à estrada (Rua do 

Afurado). Nessa faixa está prevista a construção de um prolongamento do atual edifício. 

Porém, dadas as condições atuais (Figura 10) é impossível observar a superfície do terreno em 

prospeção. 
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Figura 9 – Talude Norte, vendo-se, abaixo, o eucaliptal junto à ribeira 

 

 

Figura 10 – Área frontal do projeto 

 

Por outro lado, no limite Norte da propriedade, abaixo do talude, existe uma curta faixa de 

terreno junto à ribeira que não foi entulhada. Essa faixa está hoje profundamente alterada 

pelo plantio de um pequeno eucaliptal. Em função deste plantio e da presença próxima do 

talude, são visíveis à superfície fragmentos de cerâmica de construção e cimento. Assumimos 

que se trata de material alóctone. Não foi detetado qualquer material arqueológico ou 

elemento patrimonial de qualquer natureza. 
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De resto, obtivemos informações orais de um trabalhador da empresa e habitante local que 

assegurou que há várias décadas atrás (não concretizou melhor esta indicação temporal) as 

margens desta ribeira, neste local específico que é bastante alagadiço, constituíam um amplo 

arrozal. Como tal, não será expectável que se encontrem vestígios preservados de cronologias 

anteriores a esse plantio. De qualquer forma, o projeto em avaliação não prevê qualquer ação 

neste local. 

 

 

4. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Não tendo sido detetado qualquer elemento patrimonial na área de afetação do projeto, 

limitamo-nos a referir que a ausência do projeto poderia permitir a preservação de eventuais 

elementos de valor arqueológico não identificados durante os trabalhos de prospeção da 

superfície realizados. 

 

 

5. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS 

No seguimento do que tem vindo a ser assinalado, não estão previstos impactes sobre 

elementos patrimoniais pois não foram detetados quaisquer elementos deste tipo na área do 

projeto. 

Sugere-se como medida de minimização, de forma a averiguar a existência de eventuais 

impactes sobre outros elementos patrimoniais não visíveis atualmente, a realização de um 

acompanhamento arqueológico em todas as fases de remoção de sedimentos ou revolvimento 

do subsolo nas áreas onde ainda se encontra, próximo da superfície atual, o solo original do 

local. 
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ANEXO 1 - Registo Fotográfico 
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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:  
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com, 

 

x, y, z coordenadas longitudinal, lateral e vertical 

xS, yS, zS coordenadas da fonte de emissão longitudinal, lateral e vertical 

C concentração do poluente em (x,y,z) 

U velocidade do vento 

KY e KZ difusividade lateral e vertical 

M 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.  
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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 C = 0 
y  0C  

z  0C  

z = 0 
0




z

C
K 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 Valor 
Altura da chaminé (m) ZS 12 

Altura de referência (m) h0 10 

Velocidade do vento, à altura de referência (m/s) u0 4,17 

Expoente para cálculo da velocidade do vento  0,145 

Coeficiente de dispersão na direcção z, à altura de referência KZ0 0,415 

Parâmetro para cálculo de KY k 6,94E-3 

Parâmetro para cálculo de KY p 0,667 

Expoente para cálculo do coeficiente de dispersão   0,855 
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Fichas sobre Produção/Importação de Produtos ou Serviços

Coloca produtos no mercado que estejam abrangidos por fluxos específicos de resíduos

Sistema responsável pela gestão de fluxos específicos de resíduos  

SPV - Sociedade Ponto Verde, S.A. (Fluxo Embalagens)
 

Sogilub, Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda. (Fluxo Óleos minerais)
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B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

060313 ((*) Sais no estado sólido e em soluções contendo
metais pesados)

0.314000 0.300000 0.000000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

D15 Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações
enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde esta é efectuada).

0.614000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

120101 (Aparas e limalhas de metais ferrosos) 3.500000 30.000000 30.000000 |X|

Destinatário  

CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. (500111553)

(APA00132268) Constantino Fernandes Oliveira & Filhos, S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenagem de materiais com o fim de serem submetidos a uma das
operações referidas nesta secção

3.500000
 

Transportador  

CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. (500111553)

(APA00132268) Constantino Fernandes Oliveira & Filhos, S.A.

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

120109 ((*) Emulsões e soluções de maquinagem sem
halogéneos)

43.847000 2.000000 2.000000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

D15 Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações
enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde esta é efectuada).

43.847000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade Quantidade Quantidade Houve recolha de
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produzida (toneladas) armazenada no início
do ano (toneladas)

armazenada no fim
do ano (toneladas)

resíduos

120114 ((*) Lamas de maquinagem contendo substâncias
perigosas)

0.622000 0.100000 0.100000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

D15 Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações
enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde esta é efectuada).

0.622000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

120116 ((*) Resíduos de materiais de granalhagem
contendo substâncias perigosas)

0.050000 0.050000 0.100000 |_|

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação)

8.200000 5.000000 1.000000 |X|

Destinatário  

Correia & Correia, Lda (502069732)

(APA00036026) CORREIA & CORREIA, LDA

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R9 Valorização de óleos usados 12.200000
 

Transportador  

Correia & Correia, Lda (502069732)

(APA00036026) CORREIA & CORREIA, LDA

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150101 (Embalagens de papel e cartão) 2.381000 0.300000 0.300000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenagem de materiais com o fim de serem submetidos a uma das
operações referidas nesta secção

2.381000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

MIRR 2013 - Ferrão e Guerra, Lda.
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Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150102 (Embalagens de plástico) 0.263000 0.050000 0.050000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenagem de materiais com o fim de serem submetidos a uma das
operações referidas nesta secção

0.263000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150110 ((*) Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas)

1.029500 0.050000 0.050000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenagem de materiais com o fim de serem submetidos a uma das
operações referidas nesta secção

0.207000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Destinatário  

PORTARY - Gestão de Resíduos, SA (503878286)

(APA00040486) PORTARY - Gestão de Resíduos, S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenagem de materiais com o fim de serem submetidos a uma das
operações referidas nesta secção

0.822500
 

Transportador  

Ferrão e Guerra, Lda. (500737959)

(APA00037454) Ferrão e Guerra, Lda.

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150202 ((*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de
limpeza e vestuário de protecção, contaminados por
substâncias perigosas)

4.793000 0.100000 0.100000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

MIRR 2013 - Ferrão e Guerra, Lda.
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Operação Quantidade enviada (toneladas)  

D15 Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações
enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde esta é efectuada).

4.793000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160107 ((*) Filtros de óleo) 0.085000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenagem de materiais com o fim de serem submetidos a uma das
operações referidas nesta secção

0.085000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

190205 ((*) Lamas de tratamento físico-químico contendo
substâncias perigosas)

20.517000 1.000000 1.000000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

D15 Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações
enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde esta é efectuada).

20.517000
 

Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

200101 (Papel e cartão) 0.064000 0.100000 0.050000 |X|

Destinatário  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenagem de materiais com o fim de serem submetidos a uma das
operações referidas nesta secção

0.114000
 

MIRR 2013 - Ferrão e Guerra, Lda.
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Transportador  

EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. (500512884)

Estabelecimento não definido

 

MIRR 2013 - Ferrão e Guerra, Lda.
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Análise Aplicabilidade do DL nº 127/2013 de 30 de Agosto 
Capítulo V – Instalações e Actividades que utilizam Solventes Orgânicos 

Consumo de COV’s  (Compostos Orgânicos Voláteis) 
 

  

  

 O DL nº 127/2013 de 30 de Agosto aplica-se, entre outras (Ver Capítulo V) às actividades constantes na parte 1 do 

Anexo VII do mesmo diploma. Das actividades descritas neste anexo, as únicas passíveis de ter aplicabilidade à Ferrão e 

Guerra Lda. são as descritas nos pontos 3: “Actividades de Revestimento: Qualquer actividade pela qual se aplique uma 

única ou várias películas contínuas de revestimento em: (…) – b): Superfície metálicas e plásticas de aviões, barcos, 

comboios e outros, etc”; e 11: “Limpeza de Superfícies – Todas as actividades, à excepção da limpeza a seco, que utilizem 

solventes orgânicos com o objectivo de remover sujidade de materiais, nomeadamente processos de desengorduramento. 

(…). Esta actividade não engloba a limpeza dos equipamentos, mas apenas a superfície dos produtos”. 
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Produto Processo 
Composto 
Orgânico 

Pressão 
de Vapor 

% COV É COV? 
Frases de 

Risco 
Consumo 

2011 
Consumo 

2012 
Consumo 

2013 

Surtec 042 Limpeza de Superfícies Sim 23 hPa <15% Sim R34 
R37 0 Kg 100 Kg 0 

Surtec 085 Limpeza de Superfícies Sim 23 hPa 0% Não R36 200 Kg 650 Kg 425 Kg 

Surtec 095 E Limpeza de Superfícies Sim 23 hPa 2,6% Sim 
R22; R36; 
R38; R41 

0 0 325 Kg 

Surtec 198 Limpeza de Superfícies Não - 0% Não R22 
R35 6420 Kg 9000 Kg 0 

Surtec 1191 Limpeza de Superfícies Não 23 hPa 0% Não 
R22-35; 

R36 
0 0 2410 Kg 

Surtec 1194 Limpeza de Superfícies Não - 0% Não R22-35 0 0 9540 Kg 

Surtec  419 Limpeza de Superfícies Sim 23 hPa 0,1% Sim - 750 Kg 525 Kg 650 Kg 

Surtec 425 
Revestimento de 

Superfícies 
(Decapagem) 

Sim - 0,26% Sim 

R20/22 
R41 
R43 

R52/53 

150 Kg 250 Kg 200 Kg 

Surtec 522 Revestimento de 
Superfícies (Selante) Sim 23 hPa 0% Não - 375 Kg 205 Kg 100 Kg 
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Produto Processo 
Composto 
Orgânico 

Pressão 
de Vapor 

% COV É COV? 
Frases de 

Risco 
Consumo 

2011 
Consumo 

2012 
Consumo 

2013 

Surtec 544 I 

Revestimento de 
Superfícies (Post-Dip 
Passivação a Negro) 

Não 23 hPa 0% Não R 34 
R 51/53 300 Kg 30 Kg 0 

Surtec 544II Sim 23 hPa 0% Não 
R 22 
R 41 
R 50 

50 Kg 50 Kg 0 

Surtec 544 III Não 23 hPa 0% Não - 50 Kg 50 Kg 0 

Surtec 544 IV Sim 23 hPa 0% Não - 50 Kg 50 Kg 0 

Surtec 556 GL Revestimento de 
Superfícies (Selante) Sim 23 hPa 0% Não - 75 Kg 125 Kg 75 Kg 

Surtec 590 
Revestimento de 

Superfícies (Selante 
peças Decapadas) 

Sim - 0% Não R43 0 108 Kg 144 Kg 

Surtec 668 
Revestimento de 

Superfícies (Passivador 
Azul) 

Não 23 hPa 0% Não 

R49 
R22 
R34 

R51/53 

120 Kg 270 Kg 450 Kg 

Surtec 675 

Revestimento de 
Superfícies (Passivador 

Transparente Zinco-
Níquel) 

Não 23 hPa 0% Não 

R 25 
R 34 
R35 

R 42/43 
R 49 

R 50/53 
R 60 
R68 
R8 

30 Kg 600 Kg 180 Kg 
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Produto Processo 
Composto 
Orgânico 

Pressão 
de Vapor 

% COV É COV? 
Frases de 

Risco 
Consumo 

2011 
Consumo 

2012 
Consumo 

2013 

Surtec 680 
Revestimento de 

Superfícies (Passivador 
Iridiscente) 

Não - 0% Não 

R49 
R60 

R21/22 
R34 

R42/43 
R51/53 

R68 

210 Kg 300 Kg 450 Kg 

Surtec 696 
Revestimento de 

Superfícies (Passivador 
Negro) 

Não 23 hPa 0% Não 

R 49 
R 60 
R 34 

 

1440 Kg 930 Kg 1000 Kg 

Surtec 700 L 
Revestimento de 

Superfícies (Banho 
Novo Zn Alcalino) 

Não 23 hPa 0 % Não 
R22 
R35 
R36 

25 Kg 50 Kg 0 

Surtec 701 
Revestimento de 

Superfícies (Extra Zn 
Alcalino) 

Sim 23 hPa 0% Não R40 
R52/53 50 Kg 75 Kg 50 Kg 

Surtec 704I 
Revestimento de 

Superfícies (Base Zn 
Alcalino) 

? 23 hPa 0% Não - 150 Kg 325 Kg 275 Kg 

Surtec 704II 

Revestimento de 
Superfícies 

(Abrilhantador Zn 
Alcalino) 

? 23 hPa 0% Não - 100 Kg 100 Kg 75 Kg 

Surtec 704 R 

Revestimento de 
Superfícies 

(Abrilhantador Zn 
Alcalino) 

Não 23 hPa 0% Não R36/38 120 Kg 90 Kg 60 Kg 
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Produto Processo 
Composto 
Orgânico 

Pressão 
de Vapor 

% COV É COV? 
Frases de 

Risco 
Consumo 

2011 
Consumo 

2012 
Consumo 

2013 

Surtec 715 T 
Ni 

Revestimento de 
Superfícies (Banho 

Novo Zinco-Níquel) 

Não 23 hPa 0% Não 
R20/22; 

R21/22; R34; 
R38; R42/43; 
R43; R48/23; 
R49; R50/53; 

R61; R68 

2730 Kg 4710 Kg 3570 Kg 

Surtec 715 T 
C 

Sim 23 hPa 0,04% Sim 1925 Kg 3625 Kg 1700 Kg 

Surtec 715 T 
L 

Sim 23 hPa 0 % Não R21/22; R34; 
R43 100 Kg 25 Kg 25 Kg 

Surtec 717 Ni Sim - 0 % Não 
R20/22M; 

R21/22; R34; 
R38; R42/43; 
R43; R48/23; 
R49; R50/53; 

R61; R68 

265 Kg 0 0 

Surtec 717 C Sim - 0,3 % Sim 150 Kg 0 0 

Surtec PD 
02/08 CA 

Sim 0 0 % Não 200 Kg 0 0 

Surtec MS 
3/08 II 

Revestimento de 
Superfícies 

(Abrilhantador ZnNi) 
Sim 23 hPa 0% Não R36 175 Kg 275 Kg 100 Kg 

Surtec MS 
3/08 R 

Revestimento de 
Superfícies (Purificador 

ZnNi) 
Não 23 hPa 0,01% Sim R36/38 25 Kg 150 Kg 20 Kg 

Surtec MS 
3/08 IB  

Revestimento de 
Superfícies 

(Manutenção Zn 
Níquel) 

Sim - 0% Não 

R49; R61; 
R22; R34 
R42/43 
R48/23 
R51/53 

R68 

650 Kg 0 0 
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Produto Processo 
Composto 
Orgânico 

Pressão 
de Vapor 

% COV É COV? 
Frases de 

Risco 
Consumo 

2011 
Consumo 

2012 
Consumo 

2013 

ST 930 
Revestimento de 

Superfícies (Removedor 
de Óleo) 

Sim - 0% Não R 21/22 200 Kg 450 Kg 725 Kg 

Surtec MS 
3/08 LCD 

Revestimento de 
Superfícies 

(Zinco-Níquel) 
Não 23 hPa 0% Não R34 0 0 0 

ST MS 15/12 
Revestimento de 

Superfícies 
(Zinco-Níquel) 

Sim 23 hPa 0,18% Sim 
R25; R26; 
R36/37/39; 
R41; R60 

0 0 50 Kg 

Surtec 551 
Revestimento de 

Superfícies (Selante 
Zinco Níquel)  

Não - 0% Não - 65,82 Kg 0 0 

Surtec 857 III 
K 3,5 

Revestimento de 
Superfícies 

(Zinco-Níquel) 
Não 23 hPa 0% Não - 0 30 Kg 60 Kg 

SEKOR TOP 
200 

Revestimento de 
Superfícies 

(Zinco-Níquel) 
Sim - 1,20% Sim R36/37/38 

R61 0 0 200 Kg 
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Produto Processo 
Composto 
Orgânico 

Pressão 
de Vapor 

% COV 
(α) É COV? Frases de Risco 

Consumo 
2011 
(β) 

Consumo 
2012 
(β) 

Consumo 
2013  
(β) 

Quantidade 
de Solvente 
Total – 2011 

(αxβ) 

Quantidade de 
Solvente Total 
– 2012 (αxβ) 

Quantidade 
de Solvente 
Total – 2013 

(αxβ) 
Surtec 

042 
Limpeza de 
Superfícies 

Sim 23 hPa <15% Sim 
R34 
R37 

0 100 Kg 70 Kg 0 15 Kg 10,5 Kg 

Surtec  
095E 

Sim 23 hPa 2,6% Sim 
R22; R36; R38; 

R41 
0 0 325 Kg 0 0 8,45 Kg 

Surtec 
419 

Sim 23 hPa 0,1% Sim - 750 Kg 525 Kg 650 Kg 0,75 Kg 0,525 kg 0,65 Kg 

TOTAL LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 750 Kg 625 Kg 1045 Kg 0,75 Kg 15,525 kg 19,6 Kg 

ABRANGÊNCIA PELO DL Nº 127/2013 de 30 de Agosto 
Consumo de COV´s >1Ton/ano 

*se utilizados COV com as Frases de 
 Risco R45, R46, R49, R60 e R61  

Consumo de COV´s >2 Ton/ano  
*restantes situações 

Surtec 
425 

Revestimento 
de Superfícies 
(Decapagem) 

Sim - 0,26% Sim 

R20/22 
R41 
R43 

R52/53 

150 kg 250 Kg 200 Kg 0,39 Kg 0,65 Kg 0,52 Kg 

Surtec 
715 T C 

Revestimento 
de Superfícies 
(Banho ZnNi) 

Sim 23 hPa 0,04% Sim 
R20/22; R21/22; 

R34; R38; 
R42/43; R43; 
R48/23; R49; 
R50/53; R61; 

R68 

1925 Kg 3625 Kg 1700 Kg 0,77 Kg 1,45 kg 0,68 Kg 

Surtec 
717 C Sim - 0,3 % Sim 150 Kg 0 0 0,45 0 0 

Surtec 
MS 3/08 

R 
- 23 hPa 0,01% Sim R36/38 25 Kg 150 Kg 20 Kg 0,0025 Kg 0,015 Kg 0,002 Kg 

Surtec 
MS 

15/12 
Sim 23 hPa 0,18% Sim 

R25; R26; 
R36/37/39; R41; 

R60 
0 0 50 Kg 0 0 0,09 Kg 

SEKOR 
TOP 200 Sim - 1,20% Sim R36/37/38 

R61 
0 0 200 Kg 0 0 24 Kg 

TOTAL REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 2250 Kg 4025 Kg 2170 Kg 1,1625 Kg 2,115 Kg 25,292 Kg 

ABRANGÊNCIA PELO DL Nº 127/2013 de 31 de Agosto Consumo de COV´s >5 Ton/ano 
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Nota: Os Restantes Produtos consumidos na Ferrão e Guerra Lda, tais como produtos de limpeza, produtos para a ETAR, etc, não são 

considerados, de acordo com o DL nº 242/2001 e com o DL nº 127/2013. 

 
 

 

CONCLUSÕES 
 

 
1. A Ferrão e Guerra Lda. não se encontrou abrangida por este diploma nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 devido ao 

facto de o seu consumo de produtos com COV’s nos respectivos anos anteriores ter sido, quer na actividade de 

Limpeza de Superfícies, quer na actividade de Revestimento de Superfícies, bastante inferiores aos respectivos 

valores mínimos estabelecidos na tabela do Anexo II-A do DL nº 242/2001; 

2. Da mesma forma, a Ferrão e Guerra, Lda. não se encontra abrangida pelo DL nº 127/2013 no ano de 2014 já que o 

consumo de COV’s relacionados com a Limpeza de Superfícies e com o Revestimentos de Superfícies em 2013 foi 

muito inferior ao estipulado neste diploma. 

 


