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5. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 
AFECTADO 

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Essencial para toda a análise foi a caracterização do descritor Clima que teve em 

conta a informação sobre a região, se bem que focando-se essencialmente nos 

dados meteorológicos da estação SECIL-Outão. Quanto aos outros descritores 

considerados como fundamentais – qualidade do ar, componente ecológica, solos e 

uso actual do solo, recursos hídricos, e hidrogeologia – foram estudados em 

profundidade numa área definida a partir dos estudos de dispersão de poluentes. 

Tal significa que a definição da área de estudo não foi definida abstractamente mas 

sim a partir da grelha de receptores considerada no estudo de dispersão. O objecto 

essencial de estudo, tanto para a descrição do ambiente afectado pelo projecto 

como para a análise de impactes e medidas de minimização, passou a ser a área 

que os modelos de dispersão avaliaram como passível de influência de qualquer 

poluente da SECIL-Outão, independentemente da menor ou maior concentração 

modulada. 

O estudo de dispersão atmosférica foi realizado considerando um domínio de escala 

local, com uma área total de 228,42 km2, onde foram tidas em conta as fontes 

pontuais da SECIL-OUTÃO. O estudo incidiu sobre os poluentes critério (Dióxido de 

Enxofre, Óxidos de Azoto, Partículas PM10 e Monóxido de Carbono), poluentes 

inorgânicos (Chumbo, Arsénio, Cádmio, Mercúrio, Níquel, Vanádio, Crómio e 

Manganês) e poluentes orgânicos (Dioxinas e Furanos), abrangendo um total de 13 

poluentes (ver Anexo V – Qualidade do Ar). 

Esta área abrange três concelhos: Setúbal (nas freguesias de S. Lourenço, S. 

Simão, S. Sebastião, S. Julião, Sta. Maria da Graça, N. Sra. Anunciada), Palmela 

(nas freguesias de Quinta do Anjo e Palmela) e Grândola (freguesia de Carvalhal).  
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Figura 5.1– Localização da Área de Estudo 

Para o descritor do Ruído foram realizadas medições específicas e utilizados os 

levantamentos e estudos que têm vindo a ser levados a cabo pela SECIL.  

No que concerne aos aspectos socio-económicos e psicossociais, para além dos 

dados recolhidos nos INE, CMS, RTCA, foram também analisados os dados já 

referidos, nomeadamente a lista das intervenções realizadas no âmbito da Consulta 

Pública inerente ao processo de AIA da co-incineração de 1998, relatórios das 
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Semanas de Portas Abertas (2004, 2005, 2006) e Relatórios de Monitorização 

Psicossocial (1998, 2003, 2005), de modo a identificar a percepção de risco e as 

atitudes em relação à co-incineração e à operação da fábrica do Outão, entre outros 

aspectos. Estes dados permitem avaliar o potencial de stress ambiental ocasionado 

pelo projecto.  

 

5.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

5.2.1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e ordenamento do território assentam no sistema de gestão em 

vigor (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

310/2003, de 10 de Dezembro) cujos instrumentos, em função do seu âmbito e da 

sua vinculação jurídica, possuem como finalidade planear, ordenar e gerir de forma 

sustentável os espaços que constituem o território nacional.  

Esta componente inclui os seguintes temas:  

i. Estruturação e diferenciação do território; 

ii. Modelos de desenvolvimento e de ordenamento territorial; 

iii. Condicionantes ao uso do solo. 

 

5.2.2. ESTRUTURAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DO TERRITÓRIO 

5.2.2.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

Em termos de divisão administrativa (distritos e concelhos) e territoriais (NUTS), a 

área em estudo insere-se nas unidades espaciais apresentadas nos quadros e 

figuras que se seguem. 
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DISTRITO DE SETÚBAL 

Quadro 5.1– Enquadramento Nacional e Regional do projecto 

Concelhos Distrito NUT II NUT III 

Setúbal Setúbal Lisboa Península de Setúbal 

Palmela Setúbal Lisboa Península de Setúbal 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.distritosdeportugal.com  

Adaptado 

Figura 5.2 – Localização do concelho de Setúbal no território nacional e no distrito 

de Setúbal 

O concelho de Setúbal, a cerca de 40 quilómetros de Lisboa, concilia, no conjunto 

das oito freguesias, características urbano-rurais. O concelho é montanhoso nas 

freguesias situadas a oeste - S. Lourenço, S. Simão e Anunciada - em cujas áreas 

se situam parte das serras da Arrábida, de S. Luís e de S. Francisco. A população 

concentra-se fundamentalmente na cidade, apresentando as freguesias de S. 

Lourenço, S. Simão, Sado e Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra densidades 

populacionais significativamente baixas. 

O concelho de Palmela está integrado na Região de Turismo de Setúbal - Costa 

Azul. É limitado, em parte, a norte pelo Rio Tejo, que o separa do distrito de Lisboa, 

pelo Montijo e Alcochete, a este pelo distrito de Évora, a sul pelos concelhos de 
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Região do Algarve 
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REGIÃO DE LISBOA 

Setúbal e Alcácer do Sal e a oeste pelos concelhos da Moita e Barreiro. É 

caracterizado por uma grande heterogeneidade paisagística, sendo que uma parte 

do seu território concelhio está integrada na Reserva Natural do Estuário do Sado 

(de que se destacam os sapais da zona sul da freguesia da Marateca) e uma outra 

no Parque Natural da Arrábida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas Digital do Ambiente – DGA 

Adaptado 

Figura 5.3 - Localização da área do projecto ao nível das NUT II e III no contexto nacional 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.6 

 

UVW 

A Região de Lisboa compreende aproximadamente a metade sul do distrito de 

Lisboa e a metade norte do de Setúbal. Limita a norte com a Região Centro; a 

nordeste, leste e a sul com o Alentejo, e a sul e oeste com o Oceano Atlântico. Esta 

região estatística foi criada em 2002 depois da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

(LVT) ter sido repartida entre a Região Centro (para onde transitaram as sub-

regiões do Oeste e Médio Tejo) e o Alentejo (para onde passou a Lezíria do Tejo), 

após o que foi renomeada para Região de Lisboa, compreendendo apenas as duas 

sub-regiões estatísticas remanescentes da antiga região LVT: Grande Lisboa e 

Península de Setúbal. A Região de Lisboa compreende 18 concelhos (5,8% do total 

nacional). 

A Península de Setúbal limita a norte com o Estuário do Tejo (e, através dele, com 

a Grande Lisboa) e com a Lezíria do Tejo, a leste com o Alentejo Central, a sul com 

o Alentejo Litoral e a sul e oeste com o Oceano Atlântico. Compreende 9 concelhos: 

Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. A 

região, a norte, está separada da NUTS III Grande Lisboa pelo Rio Tejo e faz 

fronteira com a NUTS III Lezíria do Tejo. A Oeste é banhada pelo Oceano Atlântico, 

e a Este e Sul faz fronteira com o Alentejo, sendo também a Sul banhada pelo Rio 

Sado. 

A Península de Setúbal possui uma forte dinâmica de transformação do solo que se 

vem traduzindo num crescimento e densificação acelerados das suas áreas 

urbanas. A actual ocupação urbana da Península de Setúbal é constituída por dois 

sistemas principais: 

1) polarização de três grandes aglomerados da beira-rio (Almada, Barreiro, 

Seixal), que funcionam como pólos de ligação da Península à cidade de 

Lisboa; a influência destes aglomerados urbanos estende-se não só aos 

concelhos dos quais são sede mas também aos concelhos vizinhos, definindo 

uma área de influência onde os movimentos pendulares para a cidade de 

Lisboa são muito significativos; 

2) o bi-pólo Setúbal - Palmela que, ao contrário do anterior, é relativamente 

autónomo em relação à cidade de Lisboa. 
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5.2.2.2. REDE VIÁRIA E ACESSIBILIDADES 

A rede rodoviária da região é constituída por estradas de diversas classificações que 

formam uma malha hierarquizada, oferecendo diversos níveis de serviço, 

procurando garantir a acessibilidade necessária, consoante as exigências da 

procura actual e prevista. 

 

Fonte: www.estradasdeportugal.pt 

s/ escala 

Figura 5.4 – Rede viária no distrito de Setúbal 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), revisto e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e Decreto-Lei 

n.º 182/2003, de 16 de Agosto, constitui a figura de planeamento que define a 

classificação e as características técnicas das infra-estruturas rodoviárias. 

Perspectivando-se a modernização da estrutura viária nacional, a implementação 

do PRN pressupõe, sobretudo, o aumento da eficácia do transporte rodoviário de 
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pessoas e bens, o aumento da segurança de circulação e a melhoria do meio 

ambiente.  

No plano das redes estruturantes na Península de Setúbal, o desenvolvimento de 

infra-estruturas rodo-ferroviárias favorece não só as deslocações radiais mas 

também as deslocações transversais, criando condições para que o sistema regional 

e metropolitano de transportes proporcione o funcionamento da estrutura urbano - 

metropolitana em rede (PROTAML).  

No capítulo dos corredores e infra-estruturas de articulação nacional e 

internacional, a AML deverá articular-se com o exterior através de infra-estruturas 

de transporte que permitam serviços qualificados e competitivos contribuindo, 

também, para a implementação da estratégia de desenvolvimento e do modelo 

territorial de recentragem metropolitana (PROTAML, POAT). Estas infra-estruturas 

integram, no fundamental, as redes de transporte multimodais inseridas nas redes 

transeuropeias. 

A Integração dos Corredores Estruturantes do Território na Rede Transeuropeia de 

Transportes tem como objectivos gerais: concretizar o objectivo nacional de 

inserção da economia nacional no contexto mundial, através do aumento da 

produtividade e da competitividade das empresas portuguesas, ao mesmo tempo 

que deverá ter em conta as exigências decorrentes da evolução da Política Comum 

de Transportes e privilegiar uma abordagem respeitadora do ambiente e do 

ordenamento do território (PROTAML). 

No contexto da Península de Setúbal, a rede de acessibilidades rodoviárias 

encontra-se centrada em dois eixos fundamentais: o IP7/A2, que estabelece a 

ligação entre a Margem Sul e a Margem Norte através da Ponte 25 de Abril, e o 

eixo do IP1 que estabelece a ligação norte-sul através da Ponte Vasco da Gama, 

interligando com o IP7 a partir de Palmela. 

Estes dois eixos fundamentais são apoiados por uma rede complementar em ambas 

as margens do Rio Tejo, destacando-se a sul o IC32, eixo radial que permite o 

atravessamento dos concelhos do arco ribeirinho e potencia as principais ligações 

quer a sul quer ao norte do País, sendo a conclusão do anel regional de Coina 
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(CRIPS) de grande importância na rede de acessibilidades da Margem Sul. O IC20 e 

o IC21 apresentam igualmente um papel estruturante nesta escala: o primeiro 

estabelece a ligação entre o IP7 e a Costa da Caparica e o segundo é a principal 

ligação do concelho do Barreiro à rede rodoviária principal. 

As novas centralidades que se configuram na Península de Setúbal no território 

onde se insere o projecto e na sua zona envolvente próxima podem constituir 

alternativas aos espaços tradicionais, afirmando-se como conjunto funcional, 

complementar a Lisboa, no âmbito da Península de Setúbal. 

5.2.2.3. MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO 

5.2.2.4. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

� Instrumentos de Desenvolvimento Territorial 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) definem a 

estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções 

estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias municipais de 

desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos 

Planos Municipais de Ordenamento do Território. Neste sentido, constata-se que a 

área em estudo se encontra abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML).  

O PROTAML tem por objectivos principais a definição de uma política de 

ordenamento não limitada pelo âmbito concelhio mas a nível macro, e a definição 

de opções e de critérios de organização e uso do espaço, procurando igualmente a 

compatibilização entre as várias políticas sectoriais mais elevadas. 

A AML possui condições de excelência ambiental ao nível dos recursos, das áreas 

classificadas, das áreas agrícolas, florestais e das condições naturais, que devem 

ser potenciadas, colocando as questões do ambiente como factores de 

desenvolvimento e competitividade metropolitana. 
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É ao nível da protecção da natureza e das áreas classificadas (Áreas Protegidas, 

ZPE, sítios da Lista Nacional de Sítios e outras áreas classificadas), tanto do ponto 

de vista da legislação nacional como da aplicação das Directivas Comunitárias, que 

a região metropolitana de Lisboa constitui uma das mais ricas e diversificadas a 

nível Europeu. Esta potencialidade natural e estratégica não pode ser colocada em 

causa pelas dinâmicas territoriais instaladas, ou afectada pelas actividades e infra-

estruturas de desenvolvimento económico ou social, devendo pelo contrário ser 

aproveitada como valor da diferença e especificidade local. 

Aprovado por Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril 

(parcialmente suspenso, em Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2007, com 

publicação em Diário da República n.º 17, I Série, de 24 de Janeiro), o PROTAML 

apresenta no seu interior, um Esquema do Modelo Territorial (no qual os concelhos 

aparecem como centros de nível sub-regional, integrando o segundo anel 

metropolitano, como pólo vocacionado para equipamentos e serviços). 

As unidades territoriais identificadas no PROTAML para a Península de Setúbal 

constituem uma base de caracterização válida para a definição do modelo de 

ordenamento da Península. 

Neste sentido, no contexto da área de intervenção, a unidade territorial 

correspondente será a 10 -    Arrábida/Espichel/Matas de Sesimbra:  

A unidade Arrábida / Espichel / Matas congrega uma vasta área a sudoeste da 

Península de Setúbal e nela se inserem subunidades autónomas, mas com a 

característica comum de constituírem espaços fundamentais do ponto de vista 

natural. São eles a Serra da Arrábida, o Cabo Espichel, as matas de Sesimbra, a 

área agrícola de Azeitão, o eixo urbano Sesimbra / Santana / Lagoa de Albufeira. 

A Serra da Arrábida, classificada como Parque Natural, e o Cabo Espichel 

correspondem a uma extensa área costeira e serrana compreendendo falésias, 

costeira, marinhas, praias, maquis, garrigues, pastagens, florestas e áreas 

agrícolas compartimentadas de elevado interesse e diversidade ecológica, 

constituindo paisagens e zonas únicas incontornáveis na riqueza patrimonial natural 

da AML.” 
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Fonte: PROTAML, 2001 

s/ escala; Adaptado 

Figura 5.5 – Unidades Territoriais no PROTAML 

Em termos de Normas Orientadoras para a supracitada Unidade Territorial, 

sobressaem os seguintes aspectos: 

� Manter a Arrábida/Espichel como paisagens e zonas únicas fora das pressões 

urbanas. 

� Estruturar e consolidar o sistema Sesimbra / Santana / Lagoa de Albufeira 

como área urbana ligada ao turismo, recreio e lazer, garantindo que a 

ocupação turística seja consentânea com o interesse paisagístico, ecológico 

e patrimonial. 
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� Apoiar o desenvolvimento da actividade agrícola na área de Azeitão com 

base nas suas especificidades produtivas, garantindo a manutenção dos 

padrões paisagísticos existentes. 

� Controlar as pressões urbanas nas matas de Sesimbra, tendo em conta o 

seu elevado interesse patrimonial. 

� Proteger as áreas com recursos geológicos, impedindo a sua afectação a 

outros usos que inviabilizem a sua exploração futura, promovendo, ainda, 

estudos que ordenem adequadamente estas áreas e as já esgotadas. 

A Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental constitui um 

objectivo central no PROTAML e é concretizada no Esquema do Modelo Territorial 

através da Rede Ecológica Metropolitana e das áreas a estabilizar consideradas 

elementos estruturantes e decisivos para a sustentabilidade da AML. 

A Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental é constituída pelos 

espaços integrantes da Rede Ecológica Metropolitana, pelas áreas incluídas na 

Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional e Rede Natura, assim como 

pelas áreas agrícolas, florestais, silvestres e naturais que contribuem de forma 

decisiva para a sustentabilidade ambiental da AML. 

A possibilidade e viabilidade de constituição de uma estrutura verde metropolitana 

é um objectivo global concretizado através de um conjunto de estudos decorrentes 

dos seguintes objectivos: 

� Avaliação e caracterização dos padrões de ocupação do solo actualmente 

existentes, do ponto de vista da forma e da configuração do edificado e da 

sua relação com o não edificado; 

� Identificação dos principais espaços livres, espaços de sobrevivência das 

áreas urbanas e das suas principais características geomorfológicas e 

urbanísticas; 

� Identificação de fenómenos de fronteira na envolvente das áreas 

classificadas ou sensíveis do ponto de vista ecológico, assim como da sua 

coerência e estabilidade interna; 
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� Identificação de espaços bloqueados, intrusões, estrangulamentos e outros 

fenómenos decorrentes da relação edificado - não edificado; 

� A problemática e coerência das áreas agrícolas ou florestais e das suas 

relações com outros usos, 

� As áreas e centros urbanos emergentes e novas formas de alteração de usos 

do solo; 

� Avaliação do estado dos principais ecossistemas metropolitanos e das suas 

relações com as áreas urbanas, infra-estruturas e equipamentos, de acordo 

com o seu conteúdo e dinâmica; 

� Heterogeneidade e complexidade. 

Considera-se que o sistema ecológico deverá funcionar tendo por base uma rede 

ecológica de suporte e elemento de conectividade ecológica. 

A Rede Ecológica Metropolitana (REM) constitui um sistema de áreas e ligações que 

integram, envolvem e atravessam as unidades territoriais e o sistema urbano no 

seu conjunto. 

De acordo com os diferentes temas abordados, com especial incidência no conjunto 

das áreas protegidas ou classificadas, nos elementos da estrutura verde e dos 

padrões de ocupação do solo, nos estudos e propostas do sector da Conservação da 

Natureza, dos Recursos Hídricos e dos Solos, entre outros, foi elaborada uma 

proposta de rede hierarquizada de áreas estruturantes e ligações ou corredores que 

constituem a REM, integrando áreas e corredores primários, áreas e corredores 

secundários e áreas e ligações vitais para o Sistema Ecológico Metropolitano.  
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Fonte: PROTAML, 2001 

s/ escala; Adaptado 

Figura 5.6 – Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental 

Na área abrangida pelo presente estudo, a Estrutura Metropolitana de Protecção e 

Valorização Ambiental definida em PROTAML, estabelece os seguintes corredores de 

protecção: 

A – Rede Primária 

Arrábida – Espichel – Matas de Sesimbra – Lagoa de Albufeira 

Esta unidade paisagística constitui um elemento terrestre de contraponto às áreas 

estuarinas de elevada importância Metropolitana e Nacional. Trata-se de uma área 
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de paisagem única com elementos extremamente diversificados, tanto do ponto de 

vista geológico e geomorfológico, como florístico, faunístico e paisagístico. 

Desde áreas costeiras abruptas até zonas serranas, planícies arborizadas, falésias, 

costeiras, praias, maquis, pastagens, zonas agrícolas compartimentadas e florestas, 

todas ocorrem de forma contínua e integrada, representando uma imagem coerente 

e de elevado interesse paisagístico. 

Os factores de alteração de uso susceptíveis de pôr em causa os valores naturais 

expressos ocorrem na zona da Lagoa de Albufeira, Santana e envolvente, e no 

contacto com as áreas urbanas a Norte e Nascente. A Lagoa de Albufeira constitui 

uma área lagunar de grande importância devendo ser considerada uma área 

nuclear para a conservação da natureza, assim como os sistemas dunares litorais 

que acompanham a linha de costa para Norte e Sul da Lagoa. 

Esta unidade possui áreas já protegidas que correspondem a diversas classificações 

nacionais e internacionais: 

• Parque Natural da Serra da Arrábida 

• Parque Marinho da Arrábida 

• Sítio Classificado da Gruta do Zambujal 

• Zona de Protecção Especial do Cabo Espichel (em vias de classificação – 

Directiva Aves) 

• Sítio Arrábida - Espichel ao abrigo da Lista Nacional de Sítios – Directiva 

Habitats 

• Reserva Biogenética do Parque Natural da Arrábida 

• Dois Biótopos CORINE 

• ZPE – Lagoa Pequena 

Corredores e Ligações Estruturantes Primárias 

Um conjunto de ligações e corredores assumem particular importância nas relações 

entre as Áreas Estruturantes Primárias. 

Estas ligações decorrem, em primeiro lugar, da aplicação do princípio de ligações 

entre os sistemas ecológicos e da sua importância regional em particular para a 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.16 

 

UVW 

fauna e a transferência e troca de energia entre sistemas ecológicos diferentes, que 

lhes garantem consistência e sustentabilidade. 

Estas áreas deverão ser entendidas como os corredores preferenciais para as trocas 

entre ecossistemas, o mesmo tempo que representam espaços de desafogo e 

descompressão do sistema urbano, favorecendo e garantindo o desenvolvimento 

dos fenómenos naturais. 

As principais ligações ocorrem entre os Estuários do Tejo e do Sado, e entre estes e 

as faixas costeiras atlânticas tanto para norte como para sul. Para o interior assume 

importância central o corredor do Rio Tejo e o vale que lhe está associado. 

As ligações indicadas são particularmente importantes para a Avifauna e habitats 

com elas relacionados e dizem respeito, em particular, às seguintes faixas do 

território: 

1. Mouchões de Alverca e V. F. de Xira até ao Litoral S. Julião/Ribamar 

2. Estuário do Tejo – Rio e Vale do Tejo 

3. Estuário do Tejo – Estuário do Sado 

4. Serra de Sintra – Litoral Norte 

5. Serra de Sintra – Litoral Sul 

6. Serra da Arrábida – Estuário do Sado 

7. Estuário do Sado – Ribeira da Marateca 

Os corredores ecológicos são faixas de terreno destinadas a manter a conectividade 

entre ecossistemas, permitindo a passagem de organismos e o consequente fluxo 

genético. 

A importância do estabelecimento de corredores é reconhecida pela Directiva 

Habitats (artigo 10.º), que sugere para esse efeito a gestão dos elementos 

paisagísticos “que pela sua estrutura linear ou contínua (tais como rios e ribeiras e 

respectivas margens ou os sistemas tradicionais de delimitação dos campos) ou 

pelo seu papel de espaço de ligação (tais como lagos, lagoas e matas) são 

essenciais à migração, à distribuição geográfica e ao intercâmbio genético de 

espécies selvagens”. Também a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade propõe a criação de corredores ecológicos a nível nacional. 
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No contexto da AML, a definição de corredores e respectiva integração formal nas 

figuras de ordenamento do território é fundamental para a preservação dos valores 

naturais da região. A taxa a que se tem verificado a expansão urbana na AML, e 

sobretudo a forma desordenada como esse crescimento se tem processado, 

constitui um sério risco de que algumas áreas de elevado interesse 

conservacionista se transformem em verdadeiras ‘ilhas’, comprometendo a sua 

viabilidade ecológica a longo prazo. 

Deste modo, foi definido um conjunto de corredores cujo objectivo é o de assegurar 

a conectividade intra-regional – entre as áreas nucleares identificadas para a AML – 

e também inter-regional – corredores que se prolongam para fora da AML. 

Procurou-se que, sempre que possível, os corredores coincidissem com áreas já 

sujeitas ao estatuto de protecção da REN, o que deverá facilitar a implementação 

no terreno das medidas de conservação a que estes deverão estar sujeitos. 

Foram definidos os seguintes corredores na área em estudo: 

— Serra da Arrábida – Terra dos Caramelos 

— Serra da Arrábida – Estuário do Tejo (Coina), via vale da ribeira de Coina 

Face à nova geração de Planos Directores Municipais, que se pretendem mais 

estratégicos, os PROT devem fornecer um quadro de referência estratégica de 

longo prazo que permita aos municípios estabelecerem as suas opções de 

desenvolvimento e definirem regras de gestão territorial compatíveis com o modelo 

consagrado para a Região. Neste sentido, os novos PDM, cuja revisão já está 

iniciada ou mesmo concluída, terão que se adequar às orientações do PROT logo 

que elas sejam formuladas. 

De facto, ao nível nacional e regional, iniciou-se já a preparação do Quadro de 

Referência Estratégica Nacional (QREN) no qual se integram as opções estratégicas 

de desenvolvimento que as Regiões definirem para os próximos anos. Esta 

dinâmica é não só especialmente favorável ao lançamento de uma reflexão sobre a 

organização territorial da Região e sobre o uso e a transformação do território a 

consubstanciar no PROT, como necessita da incorporação das políticas territoriais 

para garantir a sustentabilidade da trajectória de desenvolvimento pretendida. 
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Como tal, os PROT, além de serem um pilar da política de desenvolvimento 

territorial, são documentos fundamentais para a definição dos programas de acção 

a integrar no próximo período de programação das intervenções co-financiadas 

pelos Fundos Estruturais e de Coesão da União Europeia. 

Face a este contexto, a elaboração dos PROT através de um processo alargado a 

todas as regiões e promovido pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, é uma prioridade, sendo uma peça fundamental do sistema de integração 

e coesão territorial que está na base de qualquer processo de desenvolvimento 

regional 

A Região de Lisboa e Vale do Tejo dispõe de um PROT para a Área Metropolitana 

de Lisboa (PROTAML) já referido, e que está em vigor desde 2002. Nesta Região 

coloca-se um problema específico sobre a área de actuação da CCDR LVT, na 

medida em que a NUTS 2 de Lisboa e Vale do Tejo ter-se-á reduzido às sub-regiões 

de Lisboa e Península de Setúbal, a que corresponde a área metropolitana já 

objecto de PROT. 

Na lógica da integração da AML com o espaço envolvente justifica-se agora a 

elaboração de um PROT para a unidade sub-regional constituída pelas três NUTS 3 

envolventes de Lisboa: Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo. Este novo PROT do 

Oeste e Vale do Tejo deve ser articulado com o PROTAML já existente, quer no que 

respeita às propostas que forem formuladas no novo PROT sub-regional, quer num 

documento estratégico integrado a desenvolver para o conjunto da Região. Mas 

deverá, igualmente, articular-se com os PROT a desenvolver para as regiões Centro 

e Alentejo. 

Neste caso concreto, é possível que a execução do PROT do Oeste e Vale do Tejo 

fique a cargo de entidades diferentes das que foram responsáveis pela sua 

elaboração. Trata-se de um problema de desarticulação entre os processos de 

planeamento e de execução que pode ser minimizado se, durante o processo de 

elaboração, houver um acompanhamento dos trabalhos por parte das CCDR que 

irão gerir as sub-regiões em causa após 2006 e que estão já a trabalhar na 

preparação dos Programas Operacionais Regionais. Esta colaboração entre as CCDR 
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de Lisboa e Vale do Tejo, do Centro e do Alentejo deve corresponder a um processo 

formal e institucionalmente assumido. 

 

� Instrumentos de Natureza Especial 

Convém mencionar a existência nos concelhos de Setúbal e Palmela do Plano de 

Ordenamento das Áreas Protegidas (POAP) – Parque Natural da Arrábida 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Agosto), o qual tem a 

natureza de regulamento administrativo e com o qual se devem conformar os 

planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, bem como os 

programas ou projectos, de iniciativa pública ou privada, a realizar na sua área de 

intervenção. 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida estabelece regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os usos e o regime de gestão com 

vista a garantir a manutenção e a valorização das características das paisagens 

naturais e semi-naturais e a diversidade biológica da respectiva área de intervenção 

visando a prossecução dos objectivos gerais que se seguem: 

a) Assegurar a protecção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos e 

culturais, em especial nas áreas consideradas prioritárias para a 

conservação da natureza; 

b) Enquadrar as actividades humanas através de uma gestão racional dos 

recursos naturais, com vista a promover simultaneamente o 

desenvolvimento económico e a melhoria da qualidade de vida das 

populações residentes, de forma sustentada; 

c) Corrigir os processos que poderão conduzir à degradação dos valores 

naturais em presença, criando condições para a sua manutenção e 

valorização; 

d) Assegurar a participação activa na gestão do Parque Natural da Arrábida 

(PNA) de todas as entidades públicas e privadas, em estreita colaboração 

com as populações residentes; 
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e) Definir modelos e regras de ocupação do território, de forma a garantir a 

salvaguarda, a defesa e a qualidade dos recursos naturais, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável; 

f) Contribuir para a implementação de uma rede de áreas marinhas 

protegidas; 

g) Promover a conservação e a valorização dos elementos naturais da região, 

desenvolvendo acções tendentes à salvaguarda da fauna, nomeadamente 

marinha e rupícola, da flora, nomeadamente a endémica, e da vegetação, 

principalmente terrestre climácica, bem como do património geológico e 

paisagístico; 

h) Promover a gestão e valorização dos recursos naturais, incluindo os 

marinhos, possibilitando a manutenção dos sistemas ecológicos essenciais e 

os suportes de vida, garantindo a sua utilização sustentável, a preservação 

da biodiversidade e a recuperação dos recursos depauperados ou sobre 

explorados; 

i) Salvaguardar e valorizar o património arqueológico, incluindo o subaquático, 

e o património cultural, arquitectónico, histórico e tradicional da região; 

j) Contribuir para o ordenamento e disciplina das actividades agro-florestais, 

piscatórias, urbanísticas, industriais, recreativas e turísticas, de forma a 

evitar a degradação dos valores naturais, semi-naturais e paisagísticos, 

estéticos e culturais da região, possibilitando o exercício de actividades 

compatíveis, nomeadamente o turismo de natureza, a educação ambiental e 

a investigação científica; 

k) Evitar a proliferação de construções dispersas no meio rural, impedindo o 

fraccionamento de propriedades e potenciando as acções de 

emparcelamento; 

l) Assegurar a informação, sensibilização, formação e participação e 

mobilização da sociedade civil para a conservação do património natural 

presente. 
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Constituem objectivos específicos: 

a) Promover o desenvolvimento rural, levando a efeito acções de estímulo e 

valorização das actividades tradicionais que garantam a preservação da 

paisagem e dos valores naturais existentes; 

b) Promover a preservação dos habitats de vegetação climática mediterrânica, 

designadamente carrascais arbóreos, carvalhais, zimbrais e zambujais, e dos 

habitats de vegetação rupícola e seus endemismos; 

c) Promover a preservação dos valores geológicos e geomorfológicos 

nomeadamente os respeitantes à paleontologia, à geomorfologia cársica e 

estrutural, à geodinâmica e à estratigrafia; 

d) Promover o ordenamento dos diferentes usos e actividades específicas da 

orla costeira; 

e) Promover a preservação dos valores faunísticos relevantes, nomeadamente 

as comunidades marinhas, rupícolas e cavernícolas e da avifauna migradora; 

f) Promover a investigação científica e o conhecimento sobre os ecossistemas 

presentes, bem como a monitorização dos seus habitats e espécies; 

g) Promover as acções que potenciem o encerramento das pedreiras 

existentes, garantindo a sua recuperação ambiental e paisagística; 

h) Garantir a avaliação dos impactes ambientais cumulativos das actividades 

industriais existentes. 

O POPNA estabelece ainda as regras tendentes à harmonização e compatibilização 

das actividades humanas com a conservação dos valores naturais e culturais da 

zona classificada como Parque Natural da Arrábida, tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável das populações aí presentes. 

Na área de intervenção do POPNA aplicam-se todas as servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública constantes da legislação específica em vigor 

(Desenhos EIA-RF.00-PGT-01 - Planta de Síntese e EIA-RF.00-PGT-02 – Planta de 

Condicionantes). 
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A área do Plano é abrangida, também, pelo Plano Regional de Ordenamento da 

Área Metropolitana de Lisboa, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 68/2002, de 8 de Abril, o qual atribui particular importância às questões da 

conservação da natureza, objecto do presente Plano. 

No artigo 8.º - Actividades Interditas -, é referido que na área de intervenção do 

Plano, são interditas as seguintes actividades: 

a)  Instalação de novos estabelecimentos industriais dos tipos 1 e 2, de acordo 

com a classificação constante do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, e 

da Portaria n.º 464/2003, de 6 de Junho; 

b) A descarga de águas residuais industriais, domésticas ou de explorações 

pecuárias não tratadas, de excedentes de pesticidas ou de caldas de 

pesticidas e de águas de lavagem com uso de detergentes nos cursos e 

planos de água, no solo ou no subsolo; 

c) Instalação de novas explorações de recursos geológicos, nomeadamente 

pedreiras, e a ampliação das existentes por aumento de área licenciada; 

d) Instalação de parques eólicos, de campos de golfe, de oleodutos, de 

teleféricos, de funiculares e de elevadores panorâmicos, ou estruturas 

similares; 

e) A perturbação, colheita, captura, abate ou detenção de indivíduos ou parte 

de indivíduos de quaisquer espécies vegetais ou animais sujeitas a medidas 

de protecção constantes do anexo I ao presente Regulamento, e que dele 

faz parte integrante, em qualquer fase do seu ciclo biológico a destruição de 

ninhos e a apanha de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus habitats, 

excepto o disposto nas alíneas b) e m) do artigo 9.º; 

f) Deposição ou armazenamento, ainda que temporário, de entulhos, de 

inertes ou de qualquer tipo de resíduos, excepto se relacionados com as 

actividades previstas nos artigos 29.º e 30.º, a instalação de depósitos de 

sucata, de resíduos de materiais ou de equipamentos usados, incluindo 

ferro-velho e veículos em fim de vida, ainda que complementem actividades 

de reparação automóvel, e o vazamento ou o abandono de lixos e detritos 

fora dos locais ou recipientes para tal destinados; 
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g) Realização de obras de construção em terrenos com inclinação superior a 

25%; 

h) As actividades que potenciem o risco de erosão natural, nomeadamente as 

mobilizações de solo nas encostas com declive superior a 25% e ainda 

mobilizações de terras que não sejam efectuadas segundo as curvas de 

nível, excepto as indispensáveis à manutenção das culturas permanentes 

instaladas à data de entrada em vigor deste Plano; 

i) Recolha de amostras geológicas ou quaisquer actos que contribuam para a 

degradação ou destruição do património geológico, com excepção das 

realizadas para fins exclusivamente científicos e das realizadas nas áreas de 

extracção de inertes definidas; 

j) A introdução ou repovoamento de espécies animais ou vegetais não 

indígenas ou invasoras ou infestantes; 

k) O exercício da caça em terrenos do regime cinegético não ordenado; 

l) O exercício da caça com furão; da caça fora do período compreendido entre 

o nascer e o pôr do Sol, à excepção do previsto na regulamentação 

específica para a caça a espécies de caça maior, a realização de reforços 

cinegéticos e a utilização de munições com projécteis de chumbo; 

m) A instalação de campos de treino de actividade cinegética; 

n) A obstrução de qualquer tipo de passagem nos caminhos públicos e de 

acesso às linhas e aos planos de água; 

o) A prática de campismo ou caravanismo fora dos locais para tal destinados. 

No artigo 30.º relativo à indústria cimenteira é mencionado que: “Ficam sujeitas a 

avaliação de impacte ambiental todas as alterações de actividade industrial e de 

extracção de inertes dentro do perímetro definido na planta de síntese como 

indústria cimenteira, nomeadamente ampliação de instalações, alteração de 

características ou de funcionamento.” 

O Regulamento do POPNA, na sua ÁREA TERRESTRE de intervenção, integra áreas 

prioritárias para a conservação da natureza, sujeitas a diferentes níveis de 

protecção e de uso, definidos de acordo com a importância dos valores biofísicos 

presentes e a respectiva sensibilidade ecológica. Neste sentido, podem ser 

identificadas as seguintes tipologias: 
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� Áreas de protecção total: compreendem os espaços onde predominam 

sistemas e valores naturais e paisagísticos de reconhecido valor e interesse, 

incluindo formações geológicas, paisagísticas e ecológicas, com elevado grau 

de naturalidade que assumem, no seu conjunto, um carácter de 

excepcionalidade, bem como elevada sensibilidade ecológica. As áreas de 

protecção total são espaços non aedificandi. 

� Áreas de protecção parcial do tipo I: Espaços non aedificandi que 

compreendem os espaços que contêm valores naturais e paisagísticos com 

significado e importância excepcional ou relevante do ponto de vista da 

conservação da natureza, bem como elevada ou moderada sensibilidade 

ecológica. Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção parcial 

do tipo I a preservação e a valorização dos valores de natureza biológica, 

geológica e paisagística relevantes para a garantia da conservação da 

natureza e da biodiversidade. 

� Áreas de protecção parcial do tipo II: Espaços non aedificandi que 

compreendem os espaços que contêm valores naturais e paisagísticos 

relevantes, com moderada sensibilidade ecológica, e que desempenham 

funções de enquadramento das áreas de protecção total e das áreas de 

protecção parcial do tipo I, podendo ainda conter elementos estruturantes 

da paisagem. Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção 

parcial do tipo II a preservação e valorização dos valores de natureza 

biológica, geológica e paisagística relevantes para a garantia da 

biodiversidade e a manutenção dos usos tradicionais do solo e dos recursos 

hídricos. 

� Áreas de protecção complementar do tipo I: integram os espaços de 

enquadramento e de uso mais intensivo do solo, onde se pretende 

compatibilizar a intervenção humana e o desenvolvimento social e 

económico local com os valores naturais e paisagísticos e os objectivos de 

conservação da natureza. São áreas que podem exibir a presença de 

habitats ou de espécies da fauna e flora constantes dos anexos da Directiva 

n.º 92/43/CEE (directiva habitat), cuja ocorrência e viabilidade se encontra 

associada às actividades tradicionais nestas áreas, bem como os solos com 

aptidão para a vitivinicultura ou integrados na RAN ou na REN. 
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� Áreas de protecção complementar do tipo II: compreendem espaços de 

médio valor natural e paisagístico, nos quais se verificam utilizações mais 

intensivas do solo, exercendo funções de enquadramento e de tampão. No 

PNA estas áreas correspondem a vales agrícolas e a espaços envolventes 

dos aglomerados rurais. 

 

Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção complementar do tipo II: 

i) A manutenção e compatibilização das actividades tradicionais, 

nomeadamente de natureza agrícola, agro – silvo - pastoril, florestal ou de 

exploração de outros recursos, que constituam o suporte dos valores de 

natureza biológica, geológica e paisagística a preservar; 

ii) O fomento de acções de sensibilização e valorização ambiental, bem como 

de desenvolvimento local, designadamente actividades de turismo de 

natureza, recreativas e desportivas. 

Nas áreas de protecção complementar dos tipos I e II apenas se permitem, sujeito 

a autorização da comissão directiva do PNA, obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração e conservação quando associadas às seguintes actividades: 

i) Agrícola ou pastorícia; 

ii) Turismo da natureza. 

� Áreas não abrangidas por regimes de protecção: são todas aquelas que 

não são abrangidas pelos estatutos de protecção definidos anteriormente, 

sem prejuízo da demais legislação em vigor. As áreas, assinaladas na planta 

de síntese, incluem os perímetros urbanos, com excepção do Portinho da 

Arrábida, as áreas de indústria extractiva e as áreas de indústria cimenteira. 

Na ÁREA MARINHA, consideram-se prioritários os seguintes objectivos: 

a) A preservação da biodiversidade marinha; 

b) A recuperação de habitats, nomeadamente as pradarias de fanerogâmicas 

marinhas; 

c) A investigação científica aplicada à conservação da natureza; 

d) A informação, sensibilização e educação ambientais; 
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e) A adaptação progressiva das normas gerais de emissão de efluentes à 

capacidade do meio receptor característico; 

f) A promoção do turismo de natureza na óptica do desenvolvimento 

sustentável; 

g) O desenvolvimento sustentável pela promoção de actividades económico -

tradicionais de base regional como a pesca tradicional com linhas e anzóis. 

Na área marinha do Parque Natural, são interditas as seguintes actividades: 

a) A colheita, corte, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer 

espécies vegetais ou animais sujeitas a medidas de protecção ou protegidas 

na área do Parque Natural, no âmbito do anexo II, em qualquer fase do seu 

ciclo biológico, bem como a perturbação ou a destruição dos seus habitats 

com excepção das acções de conservação da natureza levadas a efeito pelo 

Parque Natural e das acções de âmbito científico devidamente autorizadas 

pelo mesmo, exceptuando as espécies constantes do anexo II-B, no âmbito 

da pesca nos termos dos artigos 46.º e 47.º; 

b) A recolha de amostras geológicas, as dragagens, a extracção de substratos 

de fundos marinhos, a alteração da linha de costa, a construção de 

esporões, salvo o disposto no n.º 2 deste artigo; 

c) A deposição de dragados, entulhos, inertes ou resíduos sólidos; 

d) A instalação de portos, marinas e ancoradouros; 

e) O vazamento ou abandono de lixos; 

f) O lançamento de efluentes sem tratamento terciário, com excepção da ETAR 

de Sesimbra, que se deverá adaptar progressivamente a este tipo de 

tratamento; 

g) A introdução, repovoamento ou manutenção de espécies da fauna ou da 

flora não indígenas; 

h) Actividades que potenciem o risco de erosão natural; 

i) A utilização de quaisquer armas, substâncias tóxicas ou poluentes, ou de 

explosivos que possam causar dano, ou perturbar de alguma forma 

espécimes de espécies da fauna ou da flora; 
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j) A criação e cultura de qualquer espécie da fauna ou da flora, excepto 

quando integradas em acções de conservação da natureza e de investigação 

científica; 

k) A circulação de motos de água, ou similares, exceptuando o acesso ao porto 

de Sesimbra a efectuar por corredor a definir em conjunto com as entidades 

com jurisdição na área; 

l) A realização de provas competitivas motorizadas; 

m) O sobrevoo de aeronaves abaixo dos 2 200 pés quando sobre o mar, salvo 

por razões de vigilância, combate a incêndios e operações de salvamento; 

n) A rejeição de pescado ao mar; 

o) A pesca com ganchorra e restantes artes de arrasto, com excepção do 

disposto no n.º 3 do artigo 43.º; 

p) A pesca comercial por apanha, nomeadamente de algas, e a captura de 

qualquer organismo marinho com o auxílio de escafandro autónomo ou 

outro meio auxiliar de respiração; 

q) A pesca lúdica nas modalidades de apanha e caça submarina. 

A área marinha de intervenção do POPNA integra áreas prioritárias para a 

conservação da natureza, sujeitas a diferentes níveis de protecção e de uso: 

� Áreas de protecção total: compreendem os espaços onde predominam 

sistemas e valores naturais e paisagísticos de reconhecido valor e interesse, 

incluindo formações geológicas, paisagísticas e ecológicas, com elevado grau 

de naturalidade que assumem, no seu conjunto, um carácter de 

excepcionalidade, bem como elevada sensibilidade ecológica. 

Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção total: 

a) Constituir uma reserva de biodiversidade marinha; 

b) Garantir a manutenção dos valores e processos naturais em estado 

tendencialmente imperturbável; 

c) Preservar exemplos ecologicamente representativos num estado dinâmico e 

evolutivo. 

� Áreas de protecção parcial: compreendem os espaços que contêm valores 

naturais e paisagísticos cujo significado e importância, do ponto de vista da 
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conservação da natureza, se assumem no seu conjunto como relevantes ou 

excepcionais e apresentam uma sensibilidade elevada ou moderada. 

Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção parcial: 

a) Conservar os valores de natureza biológica, geológica e paisagística 

relevantes para a conservação da biodiversidade; 

b) Contribuir para a manutenção e valorização dos valores naturais e 

paisagísticos. 

� Áreas de protecção complementar: integram áreas de enquadramento, 

transição ou amortecimento de impactes, necessárias à protecção das áreas 

em que foram aplicados os níveis anteriores de protecção, e ainda áreas de 

habitats importantes no seu conjunto para a conservação da natureza que 

deverão ser mantidas ou valorizadas, a par da promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção complementar: 

a) Compatibilizar a actividade humana com os valores naturais e paisagísticos; 

b) Implementar medidas de gestão que promovam o uso sustentável dos 

recursos, garantindo o desenvolvimento socio-económico local; 

c) Valorizar a manutenção e compatibilização das actividades tradicionais, 

nomeadamente de natureza piscatória, com os valores de natureza 

biológica, geológica e paisagística a preservar; 

d) Criar áreas de transição ou amortecimento de impactes, necessárias à 

protecção das áreas com regimes de protecção superiores. 

� Áreas não abrangidas por regimes de protecção: áreas que, pelo uso 

actual ou potencial, não devem integrar áreas prioritárias para a 

conservação da natureza e que são designadas por áreas não abrangidas 

por regimes de protecção. Nesta categoria integra-se a actual área de 

jurisdição marítima afecta aos portos de Setúbal e Sesimbra que se 

sobrepõe com o parque marinho. 

Na área de intervenção do POPNA aplicam-se todas as Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública constantes da legislação em vigor. 
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Refira-se ainda, com incidência no concelho de Setúbal, a existência do POOC 

Sintra-Sado (Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003, de 25 de Junho). 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado inclui, para além do 

concelho de Setúbal, parte dos municípios de Sintra, Cascais, Almada e Sesimbra. 

Este instrumento tem a natureza de regulamento administrativo e com ele devem 

conformar os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, 

bem como os programas e projectos, de iniciativa pública ou privada, a realizar na 

sua área de intervenção. 

O regime do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado assenta 

na necessária compatibilização entre a protecção e valorização da diversidade 

biológica e paisagística, em especial no que concerne aos valores naturais 

presentes nas áreas protegidas, e na salvaguarda das zonas de risco com o uso 

público destes recursos e o desenvolvimento socio-económico da área 

metropolitana de Lisboa cuja zona costeira se assume, porventura, como o espaço 

ecologicamente paradigmático, simultaneamente mais escasso, rico e frágil, e, por 

isso, mais carenciado de uma gestão integrada de protecção dos seus recursos e da 

sua ocupação e transformação. 

O objectivo primordial do POOC para a região supracitada incide sobre a 

requalificação da orla costeira em geral e as zonas de praia em particular, em 

estreita articulação com o Plano Director Municipal, aplicando-se aqui igualmente 

todas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes da 

legislação em vigor. 

O POOC destina-se a permitir conciliar os diversos valores em presença na área 

sobre a qual incide, destacando-se como principais objectivos que presidiram à sua 

elaboração:  

(a) O ordenamento dos diferentes usos e actividades específicas da orla 

costeira; 

(b) A classificação das praias e a regulamentação do uso balnear; 

(c) A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por 

motivos ambientais ou turísticos; 
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(d) A orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; 

(e) A defesa e valorização dos recursos naturais e do património histórico e 

cultural. 

A faixa costeira encontra-se dividida para efeitos de uso, ocupação e 

transformação, em duas zonas: 

• Zona terrestre de protecção e margem das águas do mar – a primeira 

definida por uma faixa litoral de 500 m, contados a partir da linha terrestre 

que limita a margem das águas do mar, e a segunda correspondendo à faixa 

de terrenos contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas, com 

uma largura de 50 m ou até ao limite dos terrenos que apresentem natureza 

de praia; 

• Zona marítima de protecção – respeita à faixa das águas marítimas 

costeiras delimitada pela batimétrica dos 30 m. 

Na área de intervenção do POOC são interditas as seguintes actividades (Artigo 

9.º): 

a) Instalação de tendas ou outras estruturas amovíveis em locais públicos sem 

prévio licenciamento; 

b) Venda ambulante de produtos de qualquer natureza, excepto nas categorias 

correspondentes ao solo urbano, locais de festividades religiosas, recintos de 

feira e nas praias, desde que devidamente licenciada; 

c) Prática de campismo e caravanismo fora dos locais destinados para esse 

efeito; 

d) Instalação de parques de campismo e similares fora dos locais previstos no 

POOC para esse efeito; 

e) Instalação de unidades destinadas ao armazenamento e gestão de resíduos; 

f) Instalação de novos estabelecimentos industriais dos tipos 1 e 2; 

g) Alteração do uso actual dos terrenos para instalação de novas explorações 

de massas minerais ou para a ampliação de área das já existentes; 

h) Actividades desportivas que provoquem poluição ou deteriorem os valores 

naturais, designadamente motocross, karting e actividades similares; 
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i) Descarga de efluentes sem tratamento adequado, de acordo com as normas 

legais em vigor; 

j) Alteração da morfologia do solo ou do coberto vegetal, com excepção das 

situações previstas no presente Regulamento; 

k) Destruição de vegetação autóctone e introdução de espécies não indígenas 

fora das áreas incluídas em solo urbano; 

l) Todas as acções que impermeabilizem ou poluam as areias; 

m) Todas as acções que poluam as águas; 

n) Instalação de painéis publicitários ou qualquer outra forma de suporte 

publicitário, excepto no solo urbano e nos apoios de praia e equipamentos; 

o) Instalação de unidades agro-pecuárias; 

p) Instalação de estabelecimentos de culturas marinhas e estabelecimentos 

conexos, nos termos da legislação em vigor, a menos de 500 m dos planos 

de água associados a praias balneares; 

q) Utilização de materiais dragados, susceptíveis de serem classificados como 

areias, para outros fins que não a protecção costeira, nos termos do 

presente Regulamento; 

r) Instalação de depósitos de lixo e de sucatas, lixeiras e nitreiras; 

s) Instalação de depósitos de materiais de construção e de produtos tóxicos ou 

perigosos; 

t) Utilização de produtos anti vegetativos à base de compostos de estanho na 

limpeza e manutenção dos cascos das embarcações. 

O POOC define também, no seu âmbito, Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão (UOPG), as quais, pelas suas características próprias, se individualizam da 

restante orla costeira. No caso do Concelho de Setúbal, a única UOPG localizada na 

área de estudo é a UOPG 21 — Portinho da Arrábida — Alpertuche. 

 

� Instrumentos de Política Sectorial 

Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei n.º 33/96, de 17 de 

Agosto (Lei de Bases da Política Florestal), nomeadamente os relativos ao aumento 
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da produção florestal e à conservação da floresta e dos recursos naturais 

associados implicam, entre outras medidas de política, a adopção de Planos 

Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), promovendo a produção 

sustentada de bens e serviços por eles fornecidos e definindo zonas de intervenção 

prioritária para os diversos agentes públicos e privados. 

Para além dos objectivos gerais de curto prazo acima descritos, no futuro a 

adopção destes instrumentos de ordenamento e planeamento florestal permitirá 

igualmente a aplicação regional não só das directrizes estratégicas nacionais mas 

também a monitorização da gestão florestal sustentável, de acordo com critérios 

actualmente em discussão em diversos fóruns nacionais e internacionais. 

Como instrumentos sectoriais de gestão territorial, os PROF deverão compatibilizar-

se com os instrumentos de desenvolvimento e de planeamento territorial e 

assegurar a contribuição do sector florestal para a sua elaboração e alteração, no 

que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços 

florestais, através da integração nesses planos das acções e medidas propostas. 

O Decreto-Lei n.º 204/99, de 9 de Junho regula o processo de elaboração, de 

aprovação, de execução e de alteração dos planos regionais de ordenamento 

florestal a aplicar nos espaços florestais, nos termos do artigo 5.° da Lei n.º 33/96, 

de 17 de Agosto (Lei de Bases da Política Florestal). 

Assim, os princípios orientadores da Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto (Lei de Bases 

da Política Florestal), e as orientações e objectivos estratégicos do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa consagram pela primeira vez 

instrumentos de ordenamento e planeamento florestal que, definindo directrizes 

relativas à ocupação e ao uso dos espaços florestais e de forma articulada com os 

restantes instrumentos de gestão territorial, promoverão, em ampla cooperação 

entre o Estado e os proprietários florestais privados, a gestão sustentável dos 

espaços florestais por eles abrangidos. 

A elaboração dos PROF foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 118/2000, de 24 de Agosto, em consonância com a Lei de Bases da Política 

Florestal e as orientações e objectivos do Plano de Desenvolvimento Sustentável da 
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Floresta Portuguesa que consagram, pela primeira vez, instrumentos de 

ordenamento e planeamento florestal, devendo estes ser articulados com os 

restantes instrumentos de gestão territorial, promovendo em ampla cooperação 

entre o Estado e os proprietários florestais privados a gestão sustentável dos 

espaços florestais por eles abrangidos.  

Constata-se a existência do seguinte Plano Regional de Ordenamento Florestal 

(PROF), cujo espaço de intervenção abrange a área de estudo definida para o 

presente projecto: 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROF AML) (Decreto Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de Outubro). 

A região PROF da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML) enquadra-se na região 

NUTS de nível II Lisboa e Vale do Tejo, e abrange os territórios coincidentes com as 

regiões NUTS de nível III Grande Lisboa e Península de Setúbal. Abrange os 

municípios de Amadora, Almada, Alcochete, Mafra, Sintra, Loures, Vila Franca de 

Xira, Cascais, Oeiras, Odivelas, Lisboa, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Sesimbra, 

Setúbal e Palmela.  

Verifica-se que na envolvência da localização da Fábrica de Cimento - SECIL, no 

Outão, existem zonas qualificadas como Florestas Modelo, Perímetros Florestais, 

Áreas Classificadas, Corredores Ecológicos, Zonas Críticas do ponto de vista da 

Defesa da floresta contra incêndios e a existência de Rios e seus afluentes. 
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Fonte: www.dgrf.min-agricultura.pt 

Adaptado; s/escala 

Figura 5.7 – Extracto do Mapa Síntese do Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 
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Entende-se por: 

— Florestas Modelo: espaços florestais especialmente vocacionados para a 

demonstração, onde se leva à prática uma gestão florestal sustentável de 

excelência com vista a atingir um conjunto de objectivos que advêm da sua 

hierarquia funcional; 

— Perímetros Florestais: conjunto de disposições legais destinadas não só à 

criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista 

da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos 

cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para 

o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das 

planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do 

solo, nas montanhas, e das areias do litoral marítimo. Estão submetidos ao 

regime florestal e obrigados à elaboração de Plano de Gestão Florestal (PGF) 

os seguintes perímetros florestais localizados na área em análise: Mata 

Nacional da Serra da Arrábida e a Reserva da Arrábida. 

— Áreas Classificadas: áreas que são consideradas de particular interesse para 

a conservação da natureza, nomeadamente áreas protegidas, sítios da Lista 

Nacional de Sítios, sítios de interesse comunitário, zonas especiais de 

conservação e zonas de protecção especial criadas nos termos das normas 

jurídicas aplicáveis; 

— Corredores Ecológicos: faixas que promovem a conexão entre áreas 

florestais dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a 

manutenção da biodiversidade; 

 

Os corredores ecológicos contribuem para a formação de metapopulações de 

comunidades da fauna e da flora, tendo como objectivo conectar populações, 

núcleos ou elementos isolados, e integram os principais eixos de conexão, 

delimitados no mapa síntese com a largura máxima de 3 km. As normas a aplicar 

no âmbito do planeamento florestal são as consideradas para as funções de 

protecção e de conservação, nomeadamente a subfunção de protecção da rede 

hidrográfica, com objectivos de gestão e intervenções florestais ao nível da 

condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a sub 
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função de conservação de recursos genéticos, com objectivos de gestão da 

manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e manutenção e 

fomento dos próprios corredores ecológicos. Os corredores ecológicos devem ser 

objecto de tratamento específico no âmbito dos planos de gestão florestal e devem 

ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no âmbito dos 

PMOT. Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes regionais de 

defesa da floresta contra os incêndios, sendo estas de carácter prioritário. 

— Zonas Críticas do ponto de vista da Defesa da floresta contra incêndios: 

manchas onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas mais 

rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio 

que apresentam e em função do seu valor económico, social e ecológico; 

— Rios e seus afluentes. 

A área em análise insere-se na região homogénea (unidade territorial com elevado 

grau de homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e 

às suas características, possibilitando a definição territorial de objectivos de 

utilização, como resultado da optimização combinada das três funções principais) 

Arribas – Arrábida. 

É comum a todas as sub-regiões homogéneas a prossecução dos seguintes 

objectivos: 

a) Diminuição do número de incêndios; 

b) Diminuição dos danos e da área ardida; 

c) Monitorização da vitalidade dos espaços florestais; 

d) Estabelecimento de medidas preventivas contra agentes bióticos; 

e) Recuperação de galerias ripícolas; 

f) Promover o controlo e gestão de lixos e entulhos na floresta; 

g) Incremento da área de espaços florestais sujeitos a gestão profissional; 

h) Aumento da área de espaços arborizados; 

i) Promover a implementação de sistemas de gestão florestal sustentável e 

sua certificação; 

j) Promover a diferenciação e valorização dos espaços florestais através do 

reconhecimento prestado pela certificação; 
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k) Potenciar a biodiversidade dos espaços florestais; 

l) Aumentar o envolvimento das populações na gestão dos espaços florestais; 

m) Proteger os valores fundamentais do solo e água; 

n) Melhoria das condições de usufruição dos espaços florestais de recreio; 

o) Melhoria da qualidade paisagística dos espaços florestais; 

p) Promoção do uso múltiplo da floresta; 

q) Promover a compensação dos produtores florestais pelos serviços 

ambientais prestados pelos espaços florestais. 

 

Objectivos específicos da sub-região homogénea das Arribas - Arrábida 

A sub-região das Arribas - Arrábida apresenta como primeira função a conservação 

de habitats, de espécies da fauna e flora de geomonumentos, como segunda função 

a protecção e como terceira função o recreio, enquadramento e estética da 

paisagem. 

São estabelecidos os seguintes objectivos específicos: 

a) Conservação da biodiversidade e riqueza paisagística; 

b) Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

c) Ordenamento dos espaços florestais de recreio; 

d) Melhoria da qualidade das pastagens, desde que não colida com a 

conservação de habitats e de espécies classificados. 

 

 

� Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

Neste ponto pretendem-se identificar os modelos de desenvolvimento e 

ordenamento do território consubstanciados nos PMOT com base nos seus 

Elementos Fundamentais, conforme definido na legislação em vigor. 

 

 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.38 

 

UVW 

Planos Directores Municipais 

No que respeita a Planos Directores Municipais, a área em estudo é abrangida 

somente pelo seguidamente enunciado.  

Quadro 5.2 – Planos Directores Municipais 

Concelho Diplomas de aprovação do PDM  

Setúbal 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/94, de 1 de Agosto (DR n.º 184/94, I Série-

B); 1.ª Alteração de pormenor aprovada em Assembleia Municipal e publicada em DR 

n.º 292/99, 2.ª Série, de 17 de Dezembro; 2.ª Alteração de pormenor aprovada em 

Assembleia Municipal e publicada em DR n.º 47/2000, II Série, de 25 de Fevereiro; 3.ª 

Alteração ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2001, de 29 de 

Março (DR n.º 75, I Série-B); 4.ª Alteração de Regime simplificado aprovada em 

Assembleia Municipal e publicada em DR n.º 207/2001, II Série, de 06 de Setembro 

(Declaração n.º 268/2001); a Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2005, de 30 

de Novembro (DR n.º 230, 1.ª Série-B), ratifica a suspensão parcial do PDM de Setúbal 

– actualmente em fase de Revisão. 

Palmela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/97, de 9 de Julho (Diário da República  n.º 

156, I Série B); alterado pelo Decreto-Lei n.º 308/97, de 13 de Novembro (Aprova a 

suspensão parcial dos Planos Directores Municipais da Moita e de Palmela e estabelece 

medidas preventivas para o empreendimento de regularização do rio da Moita) e pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 106/2003, de 9 de Agosto (Sob proposta da 

Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Palmela aprovou, em 27 de Fevereiro de 

2002, o estabelecimento de medidas preventivas, pelo prazo de dois anos, para a área a 

sujeitar ao futuro Plano de Pormenor da Zona Industrial Sul de Pinhal Novo) - Em 

processo de Revisão 

As classes de espaço e respectivas características para efeitos de ocupação, uso e 

transformação do solo do PDM dos concelhos de Setúbal e Palmela, encontram-se 

descritas no Anexo IV - Ordenamento do Território e Condicionantes.  

A tipologia das classes de espaço patentes na área de estudo refere-se, 

essencialmente, a Espaços culturais e naturais (Desenho EIA-RF.00-PGT-03). 

Segundo o Regulamento do PDM de Setúbal, os Espaços Culturais e Naturais são 

constituídos pelas áreas submetidas à jurisdição do Parque Natural da Arrábida e da 

Reserva Natural do Estuário do Sado e às áreas das Quintas de Setúbal e Azeitão 

(Artigo 17.º). Estes espaços integram a Estrutura Verde Concelhia. 
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Constata-se que a área afecta à Fábrica de cimento SECIL e envolvente se encontra 

classificada como espaço de indústria extractiva, sendo que o Artigo 52.º refere 

sobre esta classe que “o licenciamento das actividades industriais fica sujeito ao 

disposto na legislação específica”. “A alteração de uso das instalações 

complementares das indústrias extractivas está sujeita a Plano de Pormenor, 

sujeito a ratificação nos termos da legislação em vigor (Artigo 53.º). 

Verifica-se, ainda que pontualmente, a existência de algumas áreas urbanas e 

Para-urbanas, as quais “integram formas de povoamento disperso, 

predominantemente de habitação isolada, constituindo áreas de transição entre 

espaços urbanos ou urbanizáveis” (Artigo 34.º), correspondendo essencialmente, 

às povoações de Grelhal, Aldeia Grande e Rasca. 

Existe também na zona do Outão um Espaço de Uso Especial - Instalações para fins 

militares.  

No caso de Palmela, as áreas definidas na área de estudo abrangem 

essencialmente Espaços Naturais e Culturais, afectos ao Parque Natural da 

Arrábida. Sobre estes espaços é referido no Regulamento que “Sem prejuízo do 

estipulado na legislação da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica 

Nacional, no território do município abrangido pelo Parque Natural da Arrábida e 

pela Reserva Natural do Estuário do Sado serão observados os condicionamentos 

que resultam da aplicação da legislação em vigor que institui as referidas áreas.” 

(Artigo 23.º). 

Em suma, refira-se que, após a análise dos Instrumentos de Gestão Territorial com 

incidência na área de estudo, se constatou a não existência de quaisquer 

referências à temática da Valorização Energética de Resíduos Industriais Perigosos, 

quer ao nível de opções/directrizes estratégicas de sustentabilidade ambiental 

(solução da co-incineração em unidades cimenteiras nacionais como forma 

preferencial de tratamento de resíduos que não sejam susceptíveis de redução ou 

reciclagem), quer ao nível de restrições associadas às emissões atmosféricas 

resultantes da prática da co–incineração; sendo que somente regulam o uso e 

edificabilidade dos solos. 
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5.2.3. CONDICIONANTES, SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E 
RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

5.2.3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este ponto compreende o levantamento e análise das restrições e servidões de 

utilidade pública em vigor, nomeadamente reservas e zonas de protecção. As 

condicionantes e as servidões administrativas têm por finalidade a conservação do 

património natural e edificado, e a protecção das infra-estruturas e equipamentos.  

As áreas sujeitas a servidão estão condicionadas ao disposto na legislação em vigor 

e ao estipulado nos Elementos Fundamentais do PDM consultado.  

A Carta de Condicionantes (Desenho EIA-RF.00-PGT-04, constante das Peças 

Desenhadas – Ordenamento do Território e Condicionantes) expressa a distribuição 

espacial das condicionantes na área de estudo. Não inclui as áreas integradas nos 

regimes da RAN e da REN apenas por uma questão de legibilidade das outras 

condicionantes, uma vez que estes espaços cobrem grande parte da área de 

estudo. Além disso, esta componente é tratada em maior pormenor no Descritor 

referente aos “Solos, RAN e REN”. 

Por outro lado, todas as condicionantes específicas são estudadas de uma forma 

aprofundada e desenvolvida nos respectivos capítulos (acompanhados pela 

cartografia específica) pelo que, no presente ponto, é efectuada apenas uma 

síntese da informação mais relevante que foi sendo apresentada ao longo dos 

diversos descritores.  

5.2.3.2. RAN E REN  

A Reserva Agrícola Nacional - RAN, instituída através Decreto-Lei n.º 196/89, 

de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro e pelo 

Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de Outubro, visa defender os solos de melhor 

aptidão agrícola, afectando-os exclusivamente a este tipo de utilização. A RAN é 

constituída por solos de Capacidade de Uso das classes A e B, bem como por solos 

de baixas aluvionares e coluviais e ainda por outros, cuja integração na RAN se 

mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na Lei. Atendendo à 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.41 

 

UVW 

importância e escassez destes solos com elevada aptidão agronómica no território 

nacional e visando garantir a sua afectação à agricultura, considera-se de extrema 

importância a conservação dos mesmos. 

A Reserva Ecológica Nacional - REN foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 

de Junho. O Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março revê o regime jurídico da REN, 

tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro e pelo Decreto-

Lei n.º 75/95, de 20 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro. 

A REN foi criada com a finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a 

utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e potencialidades, 

de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões, bem 

como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais.  

A REN no concelho de Palmela encontra-se aprovada segundo a Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 36/96, de 13 de Abril (segundo informação 

disponibilizada pela CCDR-LVT). No que concerne ao concelho de Setúbal, a REN 

encontra-se aprovada segundo o Plano Director Municipal de Setúbal. 

Refira-se que os diplomas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica 

Nacional (REN) supracitados prevêem a realização de acções de reconhecido 

interesse público, quando demonstrada a inexistência de alternativa económica 

para a sua realização, através de parecer favorável das entidades regionais que 

superintendem a gestão do ambiente, ou seja, neste âmbito territorial, a Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR - 

LVT). 

Na área de estudo delimitada verifica-se a existência de áreas classificadas como 

REN e como RAN, encontrando-se estas últimas associadas às linhas de água 

existentes na região. Constata-se que, na área envolvente à fábrica da SECIL, 

predominam as áreas classificadas de REN, encontrando-se as áreas de RAN 

dispersas, e verificando-se uma maior concentração a Norte e Noroeste da 

instalação.  



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.42 

 

UVW 

5.2.3.3. DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO  

Tendo em conta as constantes pressões e deteriorações a que os recursos hídricos 

têm estado sujeitos, surgiu a necessidade da tomada de medidas específicas que 

salvaguardem as características biofísicas dos mesmos. 

O regime de licenciamento do Domínio Hídrico (DH), visa proteger a qualidade do 

meio aquífero nacional, encontrando-se regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 468/71 

de 05 de Novembro, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/74 de 15 

de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 89/87 de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 70/90 de 

02 de Março e Lei n.º 62/93 de 20 de Agosto, Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de 

Fevereiro e, Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei 

113/97, de 10 de Maio (Diário da República n.º 108, I Série A). A Lei n.º 54/2005 

(Diário da República n.º 219, I Série A de 15 de Novembro) estabelece a 

titularidade dos Recursos Hídricos e a Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro aprova a 

Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases 

e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas; revoga 

expressamente os seguintes actos legislativos: Decreto-Lei n.º 70/90, de 2 de 

Março; Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de 

Fevereiro; Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro; Capítulos III e IV do Decreto-

Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro e Decreto-Lei n.º 254/ 99, de 7 de Julho. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 468/71 de 05 de Novembro (parte não revogada 

pela Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro (Lei da Água): 

� Aplica-se aos leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, 

bem como respectivas margens e zonas adjacentes. 

� Consideram-se do domínio público e do Estado os leitos e margens de 

quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis, sempre que tais leitos e margens 

lhe pertençam e bem assim os leitos e margens das águas não navegáveis 

ou flutuáveis que atravessam terrenos públicos do estado. 

� Consideram-se objecto de propriedade privada sujeita a servidões 

administrativas, os leitos e margens de águas não navegáveis ou flutuáveis 

que atravessam terrenos particulares, bem como as parcelas dos leitos e 
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margens de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis que forem objecto de 

desafectação e reconhecidas como privadas pelas autoridades competentes. 

� Todas as parcelas privadas de leitos ou margens públicas estão sujeitas às 

servidões estabelecidas por lei e, nomeadamente, a uma servidão de uso 

público, no interesse geral do acesso às águas e da passagem ao longo das 

águas, da pesca, da navegação ou flutuação, quando se trate de águas 

navegáveis ou flutuáveis e ainda da fiscalização e polícia das águas pelas 

autoridades competentes. Nestas parcelas, bem como no respectivo subsolo 

e espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer 

obras, permanentes ou temporárias, sem licença das entidades tutelares – o 

Instituto da Conservação da Natureza ou o Instituto da Água, conforme se 

trate ou não de terrenos desta área dominial classificados como áreas 

protegidas. 

� A largura da margem das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à 

jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias é de 50m. A margem das 

restantes águas navegáveis ou flutuáveis tem a largura de 30m. A margem 

das águas não navegáveis nem flutuáveis tem a largura de 10m. 

 

Figura 5.8 – Domínio Público Hídrico (adaptado do Decreto-Lei n.º 468/71 de 5 de 

Novembro) 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.44 

 

UVW 

5.2.3.4. ÁREAS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

O Parque Natural da Arrábida (PNA) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 622/76, de 28 

de Julho, com o objectivo de promover a protecção dos valores naturais e o 

desenvolvimento das actividades económicas de forma auto-sustentada uma vez 

que a serra da Arrábida constitui uma área verde da região metropolitana de Lisboa 

- Setúbal, onde cada vez se acentua com maior intensidade a pressão demográfica 

e as consequências do crescimento urbano e industrial, transformando-se, por isso, 

numa zona privilegiada da rede de recreio e cultura a ter em conta no ordenamento 

físico desta região. 

Através do Decreto Regulamentar n.º 11/2003, de 8 de Maio, foram alterados os 

limites do PNA definidos no Decreto-Lei n.º 23/98, de 14 de Outubro, de forma a 

adequá-lo às novas realidades, uma vez que a riqueza das espécies endémicas e a 

raridade dos conjuntos florístico e faunístico, assim como o bom estado de 

conservação de alguns dos habitats existentes na zona marinha e na zona terrestre 

da Arrábida, justificaram a sua inclusão na Rede Natura 2000 e, igualmente, a 

criação, na mesma zona, da Zona de Protecção Especial (ZPE) do Cabo Espichel. 

Com efeito, em especial na zona mais ocidental da península de Setúbal, veio a ser 

incluído na primeira fase da Lista Nacional de Sítios, aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, o Sítio Arrábida - Espichel 

(PTCON00010), tendo como objectivo a conservação de habitats e de espécies da 

flora e da fauna, constantes dos anexos à Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 

21 de Maio. 

Também na mesma zona foi criada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de 

Setembro, a ZPE do Cabo Espichel, com vista à conservação de espécies de aves 

constantes do anexo A-I ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril. 

Uma análise mais pormenorizada sobre esta temática encontra-se no Descritor 

“Componente Ecológica”. 
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5.2.3.5. ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS 
PORTOS DE SETÚBAL E SESIMBRA 

A APSS, S.A., tem por objecto a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra, 

visando a sua exploração económica, conservação e desenvolvimento e abrangendo 

o exercício das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe 

estejam ou venham a estar cometidas. 

O Decreto-Lei n.º 338/98, de 3 de Novembro, cria e aprova os estatutos da 

Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S. A., sendo alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 334/2001, de 24 de Dezembro. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 338/98, de 3 de Novembro (n.º 2 do Artigo 3.º) a 

APSS, S. A., possui competências para: 

a) Atribuição de usos privativos e definição do respectivo interesse público para 

efeitos de concessão, relativamente aos bens do domínio público que lhe 

está afecto, bem como à prática de todos os actos respeitantes à execução, 

modificação e extinção da licença ou concessão; 

b) Licenciamento de actividades portuárias de exercício condicionado e 

concessão de serviços públicos portuários, podendo praticar todos os actos 

necessários à atribuição, execução, modificação e extinção da licença ou 

concessão, nos termos da legislação aplicável; 

c) Expropriação por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de 

traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou 

desenvolvimento portuários, nos termos legais; 

d) Administração do domínio público na área que lhe está afecta; 

e) Fixação das taxas a cobrar pela utilização dos portos, dos serviços neles 

prestados e pela ocupação de espaços dominiais ou destinados a actividades 

comerciais ou industriais; 

f) Protecção das suas instalações e do seu pessoal; 

g) Uso público dos serviços inerentes à actividade portuária e sua fiscalização. 

No Regulamento do PDM de Setúbal é referido que “Os usos a considerar na área 

de jurisdição da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra serão definidos no 

Plano de Ordenamento e Expansão do Porto de Setúbal, de acordo com o disposto 
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nos Decretos-Leis n.º 348/86, de 16 de Outubro, e 376/89, de 25 de Outubro” 

(Artigo 30.º). 

5.2.3.6. SERVIDÃO RADIOELÉCTRICA 

O Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro, sujeita a servidões radioeléctricas as 

zonas confinantes com os centros radioeléctricos nacionais – zonas de libertação 

primária e secundária -, assim como as faixas que unem os dois centros - zonas de 

desobstrução. De acordo com este Decreto-Lei, na zona de desobstrução é proibida 

a implantação ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos que distem 

menos de 10 m do elipsóide da 1.ª zona de Fresnel. Na área de estudo, em 

Setúbal, verifica-se a existência do Feixe Hertziano Lisboa – Foia 

5.3. CLIMA 

5.3.1. INTRODUÇÃO 

O território de Portugal Continental, compreendido entre as latitudes de 37º e 42º 

Norte, situa-se na região de transição oscilante entre a zona dos anticiclones 

subtropicais e a zona das depressões subpolares, o que deixa o país submetido ao 

longo do ano a condições atmosféricas bastante diferentes.  

No Verão, o anticiclone dos Açores estende-se para Norte, dando origem a um 

tempo seco e estável; no Inverno o país encontra-se sob a influência das massas 

de ar das depressões subpolares, resultando num tempo chuvoso e instável.  

Apesar do incontestável carácter mediterrâneo do clima de Portugal, é o oceano o 

seu grande regulador, permitindo a ocorrência de Invernos amenos e chuvosos e 

Estios temperados de brisas húmidas na faixa litoral. 

Para além de factores gerais e regionais, é também necessário considerar factores 

locais, como a distância ao mar e a orografia, responsáveis por variações 

significativas em alguns parâmetros meteorológicos, nomeadamente, na 

temperatura e precipitação.  



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.47 

 

UVW 

A caracterização climática de qualquer território assenta assim na apresentação e 

análise de diversos parâmetros meteorológicos tais como temperatura, 

precipitação, vento, entre outros, ao nível da sua variabilidade sazonal e espacial.  

Deste modo, no âmbito do presente estudo, será efectuada uma análise detalhada 

dos principais fenómenos meteorológicos da região em apreço, com base nas 

Normais Climatológicas disponibilizadas pelo Instituto de Meteorologia, sendo 

igualmente efectuada uma classificação climática da área de estudo, de acordo com 

o método de Köppen, Thornthwaite. 

5.3.2. ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 

Por forma a efectuar a caracterização climática da área de estudo foi necessário 

recorrer aos registos das estações meteorológicas1 mais próximas do projecto e 

com características semelhantes à região em análise (relevo, altitude, exposição), 

tendo sido escolhida a Estação Climatológica de Setúbal, localizada na 2ª Região 

Climática – Ribatejo e Oeste. Foi ainda utilizada na caracterização do vento a 

informação referente ao à Estação Meteorológica da SECIL (10m), (período de 1 de 

Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007). Relativamente à Estação Udométrica, não 

existe nenhuma estação na área de estudo. 

No Quadro 5.3 e Figura 5.9 são apresentadas as principais características e 

localização da Estação Climatológica de Setúbal. 

 

Quadro 5.3 – Características da estação Climatológica de Setúbal 

Estação Latitude Longitude Altitude Período de Registo 

Estação Climatológica de 

Setúbal 
38º31’ 08º54’ 35 1961/1990 

                                           

1 consultar no Anexo Clima os valores exactos dos parâmetros meteorológicos registados na Estação. 
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Figura 5.9 – Localização da Estação Climatológica de Setúbal 

 

No que concerne a Estação Meteorológica da SECIL (10m), esta encontra-se 

localizada no interior da unidade fabril da SECIL-Outão (Sudeste), junto ao depósito 

de água. Na Figura 5.10 e fotografias seguintes apresenta-se a localização da 

estação, assim como a perspectiva da estação, relativamente aos diferentes 

quadrantes. 

Fábrica da Secil 

Estação 

Climatológica 

de Setúbal 
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Figura 5.10 – Localização da Estação Meteorológica da SECIL 

  

Fotografia 5.1- EMA SECIL-Outão 
virada para o quadrante Norte 

Fotografia 5.2- EMA SECIL-Outão 
virada para o quadrante Este 

  

Fotografia 5.3- EMA SECIL-Outão 
virada para o quadrante Sul 

Fotografia 5.4- EMA SECIL-Outão 
virada para o quadrante Oeste 
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A estação climatológica apresenta um conjunto de sensores automáticos de 

medição de diversos parâmetros meteorológicos de altura:  

• Sensor de Velocidade do Vento (m/s); 

• Sensor de Direcção do Vento (º); 

• Sensor de Temperatura (ºC). 

5.3.3. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

5.3.3.1. TEMPERATURA 

A temperatura do ar é condicionada por factores gerais, nomeadamente a radiação 

solar e o movimento da terra, a que se sobrepõem factores regionais e locais tais 

como a influência dos mares e continentes, o relevo, a natureza e revestimento do 

solo e o regime de ventos.  

A temperatura média mensal na região em estudo situa-se entre os 10,2 Cº no mês 

de Janeiro e 22,6 Cº em Agosto. A temperatura média anual ( T ) toma o valor de 

16,1ºC conferindo a esta região um clima Temperado (10ºC≤ T <20ºC), segundo o 

sistema clássico. 
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Figura 5.11– Temperatura média mensal registada nas Estação Climatológica do 

Setúbal 
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Atendendo aos desvios da temperatura média mensal em relação ao valor médio 

anual pode repartir-se o ano em dois períodos: mais quente e mais frio, conforme 

se observa no Quadro 5.4. 

 

Quadro 5.4 – Período do ano referente aos meses com desvio relativamente à 

temperatura média mensal 

Estação 
Temperatura Média 

Anual (º C) 

Desvio Positivo - 

Período mais quente 

Desvio negativo - 

Período mais frio 

Setúbal 16,1 Maio a Outubro Novembro a Abril 

No que respeita à amplitude térmica (ver Figura 5.13), dada pela diferença do valor 

médio da temperatura do mês mais quente e do mês mais frio do ano, verifica-se 

que esta apresenta variações ao longo da região em estudo, apesar de pouco 

significativas. De acordo com a sua amplitude térmica (ā) pode afirmar-se que o 

clima da região é Moderado (10ºC<ā<20ºC). 

 

Clima Frio 
Clima 

Temperado Clima Quente 

16,1ºC 
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Figura 5.13– 
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Climatológica de  
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A amplitude térmica depende de vários factores nomeadamente da latitude, da 

altitude do local, da época do ano e da nebulosidade. Porém, em termos gerais, à 

medida que aumenta a influência oceânica a amplitude térmica diminui em 

resultado de uma atenuação dos valores extremos da temperatura.  

5.3.3.2. PRECIPITAÇÃO 

A precipitação, entendida como a quantidade de água transferida da atmosfera 

para o globo, depende de inúmeros factores como a altitude, a época do ano, o 

relevo e outros factores fisiográficos. Este parâmetro exerce uma elevada influência 

sobre os ecossistemas, na medida em que se apresenta como um dos grandes 

condicionantes do ciclo hidrológico e da vegetação, sendo ainda um dos principais 

agentes no processo de erosão hídrica do solo, da ocorrência de cheias, lavagem de 

pavimentos e infiltrações de água do solo.  

Da análise do gráfico da precipitação mensal (ver Figura 5.14), verifica-se que a 

distribuição sazonal da precipitação nas estações consideradas é típica do clima 

Mediterrâneo, caracterizando-se por uma concentração nos meses de Outubro a 

Março sendo Dezembro/Janeiro e Julho/Agosto os meses mais húmidos e mais 

secos, respectivamente. 

Clima 
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Clima 

Moderado 

Clima 

Continental 

12,4ºC 
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Figura 5.14 – Precipitação média mensal registada na Estação Climatológica de 

Setúbal  

 

Na região em estudo a precipitação média anual é de 734,5mm (ver Figura 5.15), 

pelo que o clima, de acordo com o sistema clássico, pode definir-se como 

Moderadamente Chuvoso (500mm<P<1000mm). 
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Figura 5.15 – Precipitação média anual registada na Estação Climatológica de 

Setúbal 
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Atendendo ao Postulado de Gaussen que refere que “mês seco é aquele em que o 

total da precipitação [R] (mm) é igual ou inferior ao dobro da temperatura média 

mensal [2T] (ºC)”, pode repartir-se o ano em dois períodos para cada estação (ver 

Quadro 5.5): 

 

Quadro 5.5 – Período seco e húmido de acordo com o Postulado de Gaussen para a 

Estação Climatológica Setúbal 

Estação Período Seco (R≤2T) Período Húmido (R>2T) 

Setúbal Junho - Setembro Outubro - Maio 

 

5.3.3.3. EVAPORAÇÃO 

A evaporação real, ou seja, a transferência de vapor de água em estado líquido do 

globo para a atmosfera no estado gasoso não é, geralmente, medida uma vez que, 

dependendo de factores locais muitos dos quais não são estritamente 

meteorológicos como a temperatura do solo, a sua cobertura, o seu teor em água, 

entre outros, é impossível quantificar um valor verdadeiramente representativo de 

uma dada região.  

Porém, da análise dos dados relativos à evaporação anual, verifica-se que, à 

semelhança do que acontece com a variação da temperatura média, a sua evolução 

tem proporções inversas à precipitação (ver Figura 5.16). 

Na região em estudo a evaporação anual é de 1 310,4 mm em Setúbal, sendo que 

a evaporação total anual registada na região da Estação de Setúbal é superior à 

precipitação anual.  
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Figura 5.16 – Evaporação média mensal registada nas Estação Climatológica de 

Setúbal 

 

5.3.3.4. HUMIDADE RELATIVA DO AR 

Para descrever o estado higrométrico do ar recorre-se normalmente aos valores da 

humidade relativa do ar, a qual é obtida pelo quociente entre a massa de vapor de 

água que existe em determinado volume de ar no local, à hora que se considera, e 

a massa de vapor de água que nela existiria se o ar estivesse saturado à mesma 

temperatura. 

Face à forte relação entre a temperatura e a humidade relativa do ar, esta última 

tende a atingir os valores mínimos durante os períodos mais quentes do ano. 

Na Figura 5.17 podem ser observados os valores médios mensais da humidade 

relativa do ar às 9 horas, usualmente considerado em Portugal como uma boa 

aproximação ao valor médio do dia. Através destes verifica-se que a variação da 

humidade relativa ao longo de todo o ano não é muito significativa, situando-se 

maioritariamente acima dos 70%. O valor mais elevado é atingido no mês de 

Janeiro (86%). 
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Figura 5.17 – Humidade relativa do ar às 9 horas registada na Estação 

Climatológica de Setúbal 

 

Tomando por base o valor médio anual da humidade relativa (U) às 9 horas na 

região em estudo, 75,0% (ver Figura 5.18), considera-se que o clima da região, 

segundo o sistema clássico, é do tipo Seco (55%<U<75%). 
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5.3.3.5. VENTO 

O vento consiste no deslocamento horizontal do ar relativamente à superfície do 

globo, devido à desigual distribuição da pressão, e representa uma força que se 

desloca com o fim de estabelecer o equilíbrio da atmosfera. 

Este elemento possui grande importância por ser o agente que mais afecta a 

dispersão dos poluentes atmosféricos. Consiste também num elemento 

determinante pela sua influência na evapotranspiração e ocorrência de geadas. 

A velocidade média anual do vento na região em estudo pode ser considerada como 

fraca, oscilando entre os 5,5 km/h e os 8,4 km/h, (ver Figura 5.19).  
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Figura 5.19 – Velocidade média do vento registada na Estação Climatológica de 

Setúbal 

 

Através da análise da Figura 5.20 constata-se que na área de influência da Estação 

Climatológica de Setúbal o rumo mais frequente é o de Noroeste, com uma 

frequência média de 39,4%.  
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Figura 5.20 – Frequência e Velocidade média anual do vento registada na Estações 

Climatológicas de Setúbal 

No que concerne a situações de calma (ventos inferiores a 1 km/h) a sua 

frequência anual é de 7,3% na estação de Setúbal, estando sempre presente em 

todos os meses do ano, embora nos meses de Maio a Agosto seja bastante 

reduzida.  

No que concerne a Estação Meteorológica da SECIL-Outão, as observações horárias 

de velocidade e direcção do vento durante o período de 1 de Maio de 2006 a 30 de 

Abril de 2007, foram as apresentados no Quadro 5.6 e Figura 5.21. 

 

Quadro 5.6 – Resumo estatístico dos diferentes parâmetros meteorológicos obtidos 

na Estação Climatológica da SECIL (10m)  

Sectores de Direcção do Vento SECIL 10 Metros 

Temperatura Média (ºC) 18 

Temperatura Máxima (ºC) 38 

Temperatura Mínima (ºC) 3 

Velocidade de Vento Média (m.s-1) 2,5 

Velocidade de Vento Máxima (m.s-1) 12,6 

Velocidade de Vento Mínima (m.s-1) 0,1 

Direcção de Vento Dominante 

(Octantes) 
Noroeste (28%) 
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Sectores de Direcção do Vento SECIL 10 Metros 

2ª Direcção de Vento Dominante 

(Octantes) 
Norte (15%) 

Incidência de Ventos Calmos (%) 9 % 

 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6%

12%

18%

24%

30%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 22.0

 17.0 - 22.0

 11.0 - 17.0

  7.0 - 11.0

  4.0 -  7.0

  0.5 -  4.0

Calms: 8.57%  

Figura 5.21 – Rosa de ventos relativa às observações horárias de velocidade e 

direcção do vento da estação da SECIL (10 metros)  

5.3.3.6. NEBULOSIDADE E INSOLAÇÃO  

A nebulosidade e insolação são dois parâmetros meteorológicos intimamente 

associados, existindo uma relação inversa entre ambos. De facto, a insolação 

consiste no período de tempo que decorre enquanto o Sol está a descoberto num 

local definido, sendo a nebulosidade (N) expressa numa escala que varia entre o 

zero – céu limpo e o dez – céu encoberto. 

O Quadro 5.7 apresenta as classes de estabilidade para a Estação Climatológica de 

Setúbal. 
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Quadro 5.7 – Classes de nebulosidade para a Estação Climatológicas do Setúbal  

Classes de Nebulosidade 

Estação Variável Céu Limpo 

(N<2) 

Céu Nublado 

(2<N<8) 

Céu Muito Nublado 

(N>8) 

N.º de dias por ano 160,50 111,50 93,00 
Setúbal 

Frequência Anual (%) 43,97 30,55 25,48 

Fonte: IM (1990) 

Como se pode verificar, através da análise do quadro anterior, a frequência de céu 

limpo, nublado e muito nublado apresenta alguma heterogeneidade para a estação 

em estudo. No que se refere à área de influência da estação de Setúbal o céu 

apresenta-se maioritariamente limpo. 

5.3.3.7. NEVOEIRO E GEADA 

A ocorrência de nevoeiro e geada está fundamentalmente relacionada com as 

condições meteorológicas existentes no final da noite e princípio da manhã, quando 

a temperatura do ar e da camada superficial do solo atingem os valores mínimos. A 

ocorrência destes fenómenos meteorológicos depende muito das condições locais, 

sendo bastante sensíveis às alterações da utilização do solo, à proximidade de 

massas de água e às condições orográficas. Deste modo, é comum os nevoeiros 

estarem associados às zonas mais oceânicas e as geadas às regiões interiores. 

O Quadro 5.8 apresenta o número de dias referente à presença de nevoeiro e 

geadas nas estações em análise. 

Quadro 5.8 – Número médio mensal de dias de nevoeiro e geada registado na 

Estação Climatológicas de Setúbal 

Setúbal 

Mês Nevoeiro  

(n.º dias) 

Geada  

(n.º dias) 

Jan 2,8 4,3 

Fev 1,2 1,5 

Mar 1,1 0,0 

Abr 0,1 0,0 

Mai 0,1 0,0 

Jun 0,1 0,0 
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Setúbal 

Mês Nevoeiro  

(n.º dias) 

Geada  

(n.º dias) 

Jul 0,2 0,0 

Ago 0,1 0,0 

Set 0,6 0,0 

Out 1,4 0,0 

Nov 1,1 0,7 

Dez 2,2 3,3 

Ano 11,0 9,8 

                                                                                         Fonte: IM, 1990 

Na estação de Setúbal o mês em que se registou mais nevoeiro foi Janeiro (2,8) e o 

valor mais baixo registou-se nos meses de Abril a Junho. No que concerne a geada 

foi no mês de Janeiro que se registaram mais dias (4,3), não tendo ocorrido dias 

com geada nos meses de Março a Outubro. 

5.3.4. DADOS METEREOLÓGICOS PARA O ESTUDO DE 

DISPERSÃO DE POLUENTES  

Para a elaboração do estudo de dispersão de poluentes apresentado no Capítulo VII 

- Avaliação de Impactes e Medidas Minimizadoras, no descritor Qualidade do Ar, 

foram utilizados os valores de um ano de dados metereológicos com início em 1 de 

Maio de 2006 e final em 30 de Abril de 2007, recolhidos na estação meteorológica 

automática da SECIL-Outão, posicionada a uma altura de 10 metros, e cuja 

localização foi apresentada anteriormente.  

Dada a indisponibilidade, em tempo útil, de alguns dados meteorológicos 

relevantes, houve necessidade de recorrer a outras fontes de informação.  

Assim, para além dos dados da Estação Meteorológica Automática da SECIL-Outão, 

medidos a 10 metros, foram também utilizados os dados horários de humidade 

relativa, radiação solar e pressão da Estação Meteorológica Automática da CPPE, 

medidos a 30 metros. Os dados de quantidade de precipitação horária foram 

recolhidos da estação meteorológica do Instituto Nacional da Água (INAG), da 

estação de Vila Nogueira de Azeitão. Os períodos com falta de dados desta estação 

foram substituídos com dados da estação da Comporta, também do INAG. 
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Por outro lado, dado não existirem valores de nebulosidade medidos nas estações 

locais, necessários à caracterização da estrutura vertical da atmosfera, os mesmos 

foram estimados pelo modelo mesometeorológico TAPM2 (modelo desenvolvido pela 

CSIRO – Marine and Atmospheric Research, que inclui um módulo meteorológico de 

mesoscala e um módulo de dispersão de poluentes, incluindo a formação de 

poluentes secundários e produção de ozono), com base no forçamento sinóptico 

para o período em análise fornecido pelo “European Centre for Medium-Range 

Weather Forecasts” e com “data assimilation” dos parâmetros meteorológicos locais 

da estação meteorológica da SECIL.  

Para a realização da Rosa de Ventos foi utilizada a informação apresentada no 

Quadro 5.9. 

 

Quadro 5.9 – Informação das correspondências dos valores em graus com os 

diferentes sectores de direcção do vento, utilizadas na realização da Rosa de 

Ventos. 

Sectores de Direcção 

do Vento 
Gama de Valores Sectores de Direcção do Vento Gama de Valores 

Norte (N) 338 - 22 Sul (S) 158 – 202  

Nordeste (NE) 23 – 67 Sudoeste (SO) 203 – 247 

Este (E) 68 – 112 Oeste (O) 248 – 292 

Sudeste (SE) 113 – 157 Noroeste (NO) 293 – 337 

De seguida foi realizada uma comparação da informação meteorológica horária 

utilizada, no modelo de dispersão de poluentes com a Normal Meteorológica (1961-

1990) da estação climatológica de Setúbal, de modo a avaliar a representatividade 

do ano de medição para o longo termo. 

                                           

2 Peter Hurley; The Air Pollution Model TAPM (version 3); CSIRO Atmospheric Research; Australia; April 

2005 
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Na Figura 5.22 apresenta-se a variação da média mensal das médias horárias de 

temperatura do ar para a Estação Meteorológica da SECIL-Outão e para Estação 

Climatológica de Setúbal. 
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Figura 5.22 – Variação média mensal das medições médias horárias de temperatura 

do ar durante o período de estudo (1 de Maio 2006 a 30 de Abril 2007) e 

comparação com a Normal Climatológica de Setúbal (1961-1990) 

 

A Figura 5.22 ilustra a variação anual da temperatura média do ar no período de 

estudo (1 de Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007) e também no período 1961-

1990. Pode concluir-se que, em termos de temperatura média do ar, a informação 

recolhida na estação meteorológica automática da SECIL-Outão (10M), foi 

semelhante à Normal Climatológica. 
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Figura 5.23 – Variação média mensal da quantidade de precipitação durante o 

período de estudo (1 de Maio 2006 a 30 de Abril 2007) e comparação com a 

Normal Climatológica de Setúbal (1961-1990) 

A análise da Figura 5.23 mostra que, para o parâmetro precipitação, se encontram 

alguns desvios entre os dados medidos e os dados de longo termo da Normal 

Climatológica, tendo a diferença mais significativa sido encontrada em Outubro de 

2006. 

No entanto, e de acordo com os relatórios de informação climática produzidos pelo 

Instituto de Meteorologia Português (IM), os desvios encontrados parecem 

adequar-se bem à realidade observada. Em seguida, são apresentadas citações dos 

referidos relatórios para os meses em que se evidenciaram os desvios à Normal 

Climatológica. 

• “Em Maio de 2006 as medições do INAG apresentam uma precipitação 

acumulada próxima de 0 mm, enquanto a Normal Climatológica excede os 
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100 mm. O IM afirma que “em relação à quantidade de precipitação o mês 

classificou-se como seco a extremamente seco”. 

• No período de Outubro de 2006 o INAG apresenta uma precipitação 

acumulada muito superior aos valores normais para aquele local. O IM 

afirma que “os valores da quantidade de precipitação observados no mês de 

Outubro, muito superiores aos valores médios, permitem classificar este 

mês de extremamente chuvoso em quase todo o território, com excepção do 

sotavento algarvio onde foi chuvoso. (…) Outubro de 2006 é o 2º mais 

chuvoso desde 1990 e o 4º mais chuvoso desde 1931. (…) Os valores diários 

da quantidade de precipitação foram em geral muito altos, correspondendo 

entre 75 e 150% do valor médio mensal.” 
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Figura 5.24 – Variação média mensal das médias horárias de Humidade Relativa 

durante o período de estudo (1 de Maio 2006 a 30 de Abril 2007) e comparação 

com a Normal Climatológica de Setúbal (1961-1990) 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.66 

 

UVW 

Na Figura 5.24 mostra-se a variação média mensal da humidade relativa registada 

na estação meteorológica automática da CPPE. Verifica-se que esta série de dados 

apresenta uma boa similaridade com a Normal Climatológica.  

 

Na Figura 5.25 apresenta-se a variação média mensal das médias horárias de 

velocidade do vento e a comparação com a Normal Climatológica de Setúbal. 
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Figura 5.25 – Variação média mensal das médias horárias de velocidade do vento 

durante o período de estudo (1 de Maio 2006 a 30 de Abril 2007) e comparação 

com a Normal Climatológica de Setúbal (1961-1990) 

Na Figura 5.25 é possível verificar que a variação média mensal da velocidade do 

vento registada na estação meteorológica automática da SECIL-Outão apresenta 

uma boa similaridade com a Normal Climatológica, sendo as diferenças de 

intensidade média do vento sempre inferiores a 4 km/h.  
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Por fim, na Figura 5.26 apresentam-se as rosas de ventos das séries de dados 

analisados, Normal Climatológica de Setúbal e Estação Meteorológica Automática da 

SECIL-Outão: 
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Figura 5.26– Rosa de vento Climatológica (à esquerda) referente ao período de 1961 a 1990 e 

rosa de vento da SECIL-Outão (à direita) relativa ao período de estudo (1 de Maio 2006 a 30 

de Abril 2007) 

A análise da Figura 5.26 permite verificar que existe um comportamento 

semelhante; ainda que apresentem percentagens de ocorrências por sectores um 

pouco diferentes, verifica-se que o perfil típico, de Noroeste, se mantém. 

5.3.5. CARACTERIZAÇÃO MICROCLIMÁTICA 

A caracterização microclimática tem em consideração as condições topográficas e a 

tipologia de uso da região, de modo a avaliar a forma como esses factores afectam 

os processos de circulação e acumulação do ar.  

A região em estudo, localizada numa zona de clima tipo marítimo que corresponde 

a zonas do litoral sul, tem um clima tipicamente mediterrâneo. A Serra da Arrábida 

impede a penetração de ventos de Noroeste, verificando-se a existência de dois 

microclimas diferentes, a saber, a fachada Norte com clima mais húmido e com 

menores amplitudes térmicas, e a fachada Sul com um clima tipicamente 

mediterrâneo, mais seco e mais quente.  
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A localização da SECIL-Outão numa zona com uma orografia complexa, dada a 

existência da Serra da Arrábida situada aproximadamente a Oeste/Sudoeste da 

instalação e da Serra de Louro e Serra de S. Francisco Portela, aproximadamente a 

Norte/Noroeste; assim como a sua proximidade do Rio Sado, será um factor 

condicionante da dispersão dos poluentes, tal como se encontra referido no 

descritor Qualidade do Ar.  

 

5.3.6. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

Muitos autores procuram chegar a uma síntese capaz de caracterizar o clima dos 

lugares e regiões através da combinação numérica ou gráfica dos elementos mais 

importantes, registados nas Estações Climatológicas. Seguidamente será 

apresentada a classificação climática da região em estudo, de acordo com diversos 

sistemas. 

5.3.6.1. CLASSIFICAÇÃO DE KOPPEN 

A classificação climática de Köppen é uma classificação quantitativa que se adapta 

bastante bem à paisagem geográfica e aos aspectos de revestimento vegetal da 

superfície do globo. 

Esta classificação baseia-se nos valores médios de temperatura do ar e da 

quantidade de precipitação, e na distribuição correlacionada destes dois elementos 

pelos meses do ano. 

O sistema de Köppen compreende um grupo de letras para classificar os grandes 

grupos climáticos, os subgrupos dentro destes e posteriores subdivisões para 

designar especiais características de temperatura e precipitação nas diferentes 

estações.  

De acordo com Koppen a área em estudo apresenta a seguinte classificação Cfa – 

Clima temperado húmido com Verão quente: 
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 C – Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês 

mais frio é inferior a 18ºC, mas superior a –3C, enquanto o mês mais quente 

apresenta valores superiores a 10ºC; 

 f – sem estação seca; 

 a – Verão quente, a temperatura média do ar do mês mais quente do ano é 

> 22ºC.  

Atendendo aos limites fixados por Koppen (40 mm para a precipitação e 18 ºC para 

temperatura média) podem repartir-se os meses do ano por quatro períodos, como 

se constata na Figura 5.27, não existindo na estação em análise um Período 

Chuvoso Quente. 
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Figura 5.27 – Climatograma da Estação Climatológica de Setúbal 

 

5.3.6.2. CLASSIFICAÇÃO DE THORNTHWAITE 

A classificação climática de Thornthwaite baseia-se essencialmente na comparação 

da precipitação com a evapotranspiração potencial, num determinado local ou 
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região. Essa comparação é feita através do balanço hídrico do solo. A água 

existente à superfície do globo é um factor muito importante no balanço energético 

global, pois grande parte da radiação disponível é utilizada na evaporação, daí a 

importância do balanço hídrico. 

Segundo Thornwaite o clima de uma região é descrito por um conjunto de quatro 

símbolos que se referem, respectivamente, ao índice hídrico, à evapotranspiração 

potencial no ano, ao índice de aridez e à eficiência térmica no Verão. 

Os Quadro 5.10 e Quadro 5.11 apresentam os resultados do balanço hidrológico do 

solo na região, tendo-se considerado para o solo uma reserva máxima utilizável de 

100 mm e os índices da classificação de Thornthwaite. 

 

Quadro 5.10 – Resultados do Balanço Hidrológico do solo segundo Thornthwaite 

(reserva máxima utilizável de 100 mm) para as Estação Climatológica do Setúbal 

Estação 
Variáveis Setúbal 

Precipitação Anual (mm) 734,7 

Evapotranspiração Potencial (mm) 799,5 

Evapotranspiração efectiva (mm) 502,4 

Défice hídrico (mm) 297,0 

Superavit hídrico (mm) 232,28 

 

Quadro 5.11 – Índices da Classificação Climática de Thornthwaite para a Estação 

Climatológica de Setúbal 

Estações 
Índices 

Setúbal 

Índice de Aridez – Ia (%) 37,2 

Índice de Humidade - Ihu (%) 29,1 

Índice Hídrico – Iu (%) 6,8 

Concentração Térmica Estival – Ct (mm) 44,2 

Através dos índices numéricos supramencionados obtém-se a seguinte classificação 

climática segundo Thornthwaite para a área de influência da estação considerada 

na caracterização climática da região em estudo:  
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� C2B’2wa’– Clima Sub-Húmido Húmido, 2º Mesotérmico, défice de água 

moderado, no Inverno, eficácia térmica no Verão nula ou pequena � 

Estação Climatológica de Setúbal 

 

5.4. QUALIDADE DO AR 

5.4.1. METODOLOGIA 

O presente capítulo tem como objectivo caracterizar a qualidade do ar na região 

envolvente à área da SECIL-Outão, considerando não apenas dados de 

monitorização existentes e provenientes das estações de monitorização da 

qualidade do ar, existentes na região, e das estações de qualidade do ar 

pertencentes à SECIL-Outão, bem como das campanhas do Programa de Avaliação 

da Qualidade do Ar, em Portugal. Será também realizada uma análise dos dados 

referentes às emissões de poluentes, registados pela SECIL-Outão, assim como as 

emissões que ocorrem na região.  

Para tal, analisaram-se e estimaram-se as emissões resultantes das fontes fixas e 

fontes móveis localizadas nas proximidades do projecto em estudo incidindo-se, 

neste último caso, apenas nas principais vias rodoviárias de ligação à instalação e 

no volume de veículos existentes e previstos. 

Realizou-se também uma análise das medições realizadas pela SECIL-Outão no 

período de referência (2006/2007), em contínuo e em descontínuo, às emissões 

dos efluentes gasosos. Neste período, a SECIL-Outão apresentou todas as 

condições que se pretendem que sejam analisadas, ou seja, foram utilizados 

Resíduos Industriais Banais (RIB) e Resíduos Industriais Perigosos (RIP) como 

combustíveis. 

5.4.2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

De forma a qualificar as emissões de efluentes gasosos provenientes da actividade 

da instalação, assim como analisar a qualidade do ar na área de estudo, é 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.72 

 

UVW 

necessário ter em conta a conformidade legal dos dados obtidos para a região e 

para a SECIL-Outão. O presente capítulo pretende assim enquadrar em termos 

legais as normas de emissões para a atmosfera, assim como de qualidade do ar. 

Relativamente às Emissões, o Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril estabelece 

o regime a que fica sujeita a incineração e a co-incineração de resíduos, com o 

objectivo de prevenir ou, tanto quanto possível, reduzir os seus efeitos negativos 

no ambiente. Este decreto define, entre outros, valores limite de emissão (VLE) 

para metais e poluentes orgânicos persistentes, nomeadamente, dioxinas e 

furanos. No entanto, a SECIL-Outão rege-se pelos valores limite de emissão fixados 

na Licença Ambiental n.º 37/2006, tal como se encontra referido 

anteriormente. 

No quadro seguinte apresenta-se uma análise comparativa dos valores de emissão 

estipulados pela legislação para o Regime Geral (Portaria n.º 286/93), Regime de 

co-incineração (Decreto-Lei n.º 85/2005) e Licença Ambiental n.º 37/2006. 

 

Quadro 5.12 – Valores de emissão estipulados pela legislação – Regime Geral, 

Regime de co-incineração e Licença Ambiental 

Fornos Valorização Energética de Resíduos 

Parâmetro Unidade 

Portaria n.º 286/93 
Decreto-Lei 

n.º 85/2005 

Licença Ambiental 

n.º 37/2006 

Partículas mg/Nm3 100 30 20 

Monóxido de Carbono (CO) mg/Nm3 1000 1000 1000 

Óxidos de Azoto (NOX) mg/Nm3 1300 800 800 

Compostos Orgânicos Voláteis (COT) mg/Nm3 50 * 35 

Dióxido de Enxofre (SO2) mg/Nm3 400 * 290 

Compostos Orgânicos Clorados (HCl) mg/Nm3 250 10 10 

Compostos Orgânicos Fluorados (HF) mg/Nm3 50 1 1 

Cd+Hg mg/Nm3 0,2 - - 

As+Ni mg/Nm3 1 - - 

Pb+Cr+Cu mg/Nm3 5 - - 

Hg mg/Nm3  0,05 0,05 
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Fornos Valorização Energética de Resíduos 

Parâmetro Unidade 

Portaria n.º 286/93 
Decreto-Lei 

n.º 85/2005 

Licença Ambiental 

n.º 37/2006 

Cd+Tl mg/Nm3  0,05 0,05 

Sb+As+Pb+Cr+Cu+Co+Mn+Ni+V+Sn mg/Nm3  0,5 0,5 

Dioxinas e Furanos ng/Nm3  0,1 0,1 

(* valores definidos pela entidade competente) 

Destaca-se do quadro supra mencionado que os poluentes orgânicos no Regime 

Geral encontram-se agrupados de forma diferente ao do Regime de Co-Incineração. 

Com a aprovação de Decreto-Lei n.º 85/2005, referente ao Regime de Co-

Incineração, os poluentes orgânicos e respectivos valores limites de emissão, foram 

associados da seguinte forma: compostos voláteis (Hg), compostos semi-voláteis 

(e.g. Cd) e compostos não voláteis (e.g. Cr, Pb, entre outros). Assim, verifica-se 

que os limites legais estipulados no Regime de Co-incineração (Decreto-Lei n.º 

85/2005) e na Licença Ambiental, são bastante mais exigentes que os estipulados 

no Regime Geral (Portaria n.º 286/93), em todos os parâmetros.  

Saliente-se a inexistência no regime geral de valor limite de emissão de dioxinas e 

furanos, o qual é de 0,1 ng/Nm3 no regime de co-incineração e de licença 

ambiental. 

De acordo com o que será desenvolvido ao longo do estudo, verifica-se que a 

SECIL-Outão, antes de se encontrar abrangida pelos valores estabelecidos quer 

pela Licença Ambiental, quer pelo Regime de Co-Incineração, já registava valores 

de emissão de poluentes, bastante inferiores aos estipulados por estes regimes. 

A Licença Ambiental da SECIL-Outão abrange as actividades PCIP (Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição) realizadas na instalação, a saber, o fabrico de 

clinquer e co-incineração de resíduos perigosos (à qual corresponde a operação de 

valorização R1-utilização principal como combustível ou outros meios de produção 

de energia, conforme definido no anexo III da Portaria n.º 209/2004, de 3 de 

Março), incluídas respectivamente nas categorias 3.1 e 5.1 do Anexo do Diploma 
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PCIP. A licença refere ainda que a capacidade instalada anual para a operação de 

co-incineração de resíduos perigosos por tipologia de resíduos é: 

− Lamas oleosas: 40 000 t/ano; 

− Resíduos oleosos: 12 000 t/ano; 

− Resíduos solventes: 6 000 t/ano. 

Esta licença abrange também a co-incineração e valorização material de resíduos 

não perigosos correspondendo estas actividades, de acordo com Anexo III da 

Portaria n.º 209/2004, às operações de gestão de resíduos R1-Utilização principal 

como combustível e R5-Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas. 

Relativamente à taxa de substituição máxima de resíduos, referida na Licença 

Ambiental, esta é de 89% em cada forno. Destes, 50% correspondem aos resíduos 

não perigosos (excluindo a biomassa vegetal) e 39%, no máximo, a resíduos 

perigosos.  

No que concerne à Qualidade do Ar o tronco do corpo legislativo nacional surgiu a 

9 de Novembro de 1990 com a publicação do Decreto-Lei n.º 352/90, transpondo 

para ordem jurídica interna as Directivas nos 88/609/CEE, 89/369/CEE, 89/427/CEE 

e 87/817/CEE. 

Na sequência desse diploma foi promulgada a Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, 

fixando os valores limites e os valores guias no ambiente de vários poluentes 

(monóxido de carbono, dióxido de azoto, dióxido de enxofre, chumbo e partículas 

em suspensão); os respectivos métodos de referência para amostragem e análise, 

e as condições determinantes da realização de medições dos mesmos. 

De modo a harmonizar os procedimentos de avaliação e de informação ao público e 

de preservar/melhorar a qualidade do ar ambiente, a Comissão Europeia publicou a 

27 de Setembro a Directiva 1996/62/CE, designada por Directiva Quadro devido à 

sua importância na definição dos princípios da estratégia da União Europeia 

relativamente à qualidade do ar.  

Esta directiva foi transposta para direito interno através do Decreto–Lei n.º 276/99, 

de 21 de Julho, definindo as linhas de orientação da política de gestão da qualidade 
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do ar e revogando parcialmente o Decreto-Lei n.º 352/90 (actualmente revogado 

pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril). 

Posteriormente à Directiva Quadro foram criadas outras Directivas, nomeadamente 

as Directivas Comunitárias nos 1999/30/CE e 2000/69/CE, transpostas 

internamente pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril que estabelece novos 

valores limite das concentrações no ar ambiente de dióxido de enxofre, dióxido de 

azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão, chumbo e monóxido de carbono 

(estabelecendo normas de aplicação transitória com a Portaria n.º 286/93), bem 

como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em 

execução do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei n.º 276/99, de 23 de Julho. 

No que concerne ao ozono troposférico foi criada, a 21 de Setembro de 1992, a 

Directiva Comunitária 92/72/CEE, tendo como objectivo estabelecer um 

procedimento harmonizado em várias frentes da luta contra a poluição atmosférica 

causada por este poluente. A transposição desta directiva para a ordem jurídica 

interna foi efectuada através da Portaria n.º 623/96, de 31 de Outubro, incumbindo 

o Instituto de Meteorologia de estabelecer mecanismos de monitorização, de 

intercâmbio de informações e de alerta da população, no que respeita à poluição 

atmosférica pelo ozono.  

Posteriormente a 12 de Fevereiro de 2002, foi publicado um novo documento 

jurídico – a Directiva 2002/3/CE que veio revogar a Directiva 92/72/CE. Esta nova 

directiva foi transposta para ordem interna através do Decreto-Lei n.º 320/2003 de 

20 de Dezembro (revogando a Portaria n.º 623/96) tendo como objectivo a 

preservação da qualidade do ar ambiente, no que respeita ao ozono, dando assim 

execução ao disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei n.º 276/99. 

A Directiva 2004/107/CE de 15 de Dezembro de 2004 tem como um dos objectivos 

o estabelecimento de valores-alvo para as concentrações de arsénio, de cádmio, de 

níquel no ar ambiente.  

Para a realização do estudo de dispersão de poluentes foram igualmente 

consideradas as recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) no que diz 
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respeito aos valores-guia no ar ambiente para o níquel, chumbo, crómio, 

manganês, vanádio, mercúrio e para as dioxinas e furanos.  

De seguida são apresentadas as principais características e guidelines para os 

poluentes analisados no estudo de dispersão de poluentes, apresentado no Capitulo 

VII – Análise de Impactes e Medidas de Minimização, descritor Qualidade do Ar: 

POLUENTES CRITÉRIO 

− Dióxido de Enxofre 

O Dióxido de Enxofre (SO2) é um gás incolor, não inflamável e que apresenta um 

odor intenso, provocando a irritação dos olhos e das vias respiratórias. Este 

composto reage à superfície de uma variedade de partículas sólidas em suspensão 

na atmosfera, é solúvel em água e pode ser oxidado no interior de gotículas de 

água em suspensão na atmosfera. As fontes emissoras mais comuns do dióxido de 

enxofre incluem a utilização de combustíveis fósseis, fundições, produção de ácido 

sulfúrico, indústria de celulose, incineração de resíduos e produção de enxofre 

elementar.  

A queima de carvão é a maior fonte antropogénica individual de dióxido de enxofre, 

contribuindo com cerca de 50 % das emissões globais anuais, seguida da 

combustão dos derivados de petróleo com cerca de 25 a 30%. As fontes naturais 

de emissões mais comuns deste composto são os vulcões. 

Na Europa Ocidental e América do Norte, as concentrações de dióxido de enxofre 

nas áreas urbanas têm continuado a decrescer nos anos recentes em resultado do 

controlo das emissões, nomeadamente pela diminuição do teor de enxofre nos 

combustíveis fósseis.  

As concentrações médias anuais nas referidas zonas do globo estão 

maioritariamente na gama de 20 a 60 µg.m-3, com valores médios diários a 

exibirem raramente valores superiores a 125 µg.m-3. Em grandes cidades, onde o 

carvão é ainda largamente utilizado no aquecimento doméstico e nas cozinhas, ou 
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onde existem emissões industriais não controladas, as concentrações atmosféricas 

podem atingir valores 5 a 10 vezes superiores.  

Concentrações de pico para períodos médios curtos da ordem dos 10 minutos 

podem alcançar 1 000-2 000 µg.m-3 em certas circunstâncias, tais como na base de 

penachos de grandes fontes industriais ou durante condições fracas de dispersão 

em áreas urbanas com fontes múltiplas. 

 

− Óxidos de Azoto 

O monóxido de azoto (NO) é um gás sem cor e sem cheiro que é produzido a altas 

temperaturas durante a queima de combustíveis em, por exemplo, veículos 

automóveis, sistemas de aquecimento e cozinhas. Uma vez misturado com o ar, 

este composto rapidamente se combina com o oxigénio, formando dióxido de azoto 

(NO2). A maior parte do NO2 presente na atmosfera é formada pela oxidação do NO 

por este mecanismo, apesar de algum ter proveniência directa da fonte emissora. É 

um gás castanho avermelhado, não inflamável e exibe algum cheiro. O NO2 é um 

forte agente oxidante que reage na atmosfera para formar ácido nítrico, bem como 

nitratos orgânicos tóxicos.  

Também desempenha um papel importante nas reacções atmosféricas que 

produzem o ozono troposférico e que conduzem ao aparecimento de condições de 

“smog” fotoquímico. 

Visto o dióxido de azoto ser um poluente relacionado com o tráfego automóvel, as 

suas emissões são geralmente mais elevadas nas áreas urbanas em comparação 

com as áreas rurais. As concentrações médias anuais de NO2 em áreas urbanas 

exibem normalmente concentrações na gama de 20 – 90 µg.m-3, e mais baixas nas 

zonas rurais. Os níveis de concentração variam significativamente durante todo o 

dia, com os picos a ocorrerem geralmente duas vezes por dia, coincidentes com os 

períodos de hora de ponta (início da manhã e final da tarde). 

 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.78 

 

UVW 

− Partículas em Suspensão  

As partículas em suspensão são uma mistura complexa de substâncias orgânicas e 

inorgânicas, presentes na atmosfera no estado líquido e sólido. A fracção grosseira 

das partículas é definida como aquelas com um diâmetro superior a 2,5 

micrómetros (µm), e a fracção fina inferiores a 2,5 micrómetros. A fracção 

respirável das partículas é definida como aquelas com um diâmetro inferior a 10 

µm. Normalmente a fracção grosseira contém elementos da crosta terrestre e 

poeiras provenientes dos veículos automóveis e indústrias. A fracção fina contém 

aerossóis de formação secundária, partículas provenientes de combustões e 

vapores orgânicos e metálicos re-condensados. Uma outra definição pode ser 

aplicada para classificar as partículas em suspensão como sendo primárias ou 

secundárias, de acordo com a sua origem.  

As partículas primárias são aquelas que são emitidas directamente para a 

atmosfera enquanto que as secundárias são formadas através de reacções 

envolvendo outros poluentes. 

As partículas em suspensão são emitidas a partir de uma vasta gama de fontes 

antropogénicas, sendo as fontes primárias mais significativas o transporte 

rodoviário (25%), processos e centrais industriais de combustão (17%), combustão 

residencial e comercial (16%) e produção de energia eléctrica (15%). As fontes 

naturais são menos importantes em termos de emissões; nestas incluem-se os 

vulcões e tempestades de areia. 

As concentrações de PM10 (partículas em suspensão com um diâmetro aerodinâmico 

inferior a 10 µm) no norte da Europa são baixas, com os valores médios de Inverno 

a não excederem os 20 – 30 µg.m-3.  

Nos países da Europa Ocidental, os valores são superiores, na ordem dos 40 – 50 

µg/m3, com apenas pequenas diferenças entre as áreas urbanas e as rurais. Em 

resultado da variação normal das concentrações diárias de PM10, as concentrações 

médias de 24 horas excedem regularmente os 100 µg/m3, especialmente durante 

as inversões térmicas de Inverno. 
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− Monóxido de Carbono 

O monóxido de carbono (CO) é um gás sem cor, sem cheiro, venenoso e que é 

produzido quando os combustíveis que contêm carbono são queimados com défice 

de oxigénio. É igualmente formado em resultado da queima de combustíveis a 

elevada temperatura. 

Na presença de adequado fornecimento de oxigénio, a maior parte do monóxido de 

carbono produzido durante a combustão é imediatamente oxidado a dióxido de 

carbono. No entanto, este não é o caso dos motores de ignição presentes nos 

carros motorizados, especialmente em condições de paragem e de desaceleração.  

Assim, a maior fonte de monóxido de carbono atmosférico é o transporte 

rodoviário. Pequenas contribuições vêm de processos que envolvem a combustão 

de matéria orgânica como, por exemplo, centrais eléctricas e de incineração de 

resíduos. 

As concentrações de fundo de monóxido de carbono variam entre os 0,06 e os 0,14 

mg.m-3. As concentrações em ambiente urbano são altamente variáveis, 

dependendo quer das condições meteorológicas quer do tráfego automóvel.  

Em ambientes de tráfego urbano de grandes cidades europeias, a média de oito 

horas é geralmente inferior a 20 mg.m-3, com picos de curta duração a serem 

inferiores a 60 mg.m-3. 

 

POLUENTES INORGÂNICOS 

− Chumbo  

As maiores fontes de chumbo (Pb) no ambiente são a actividade mineira e a 

refinação e fundição de chumbo e outros metais. 
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Do ponto de vista de balanço mássico, o transporte e distribuição de chumbo de 

fontes estacionárias e móveis efectua-se maioritariamente pela via aérea. O 

chumbo emitido para a atmosfera em áreas com grande densidade de tráfego 

deposita-se maioritariamente dentro da zona metropolitana das imediações. A 

fracção que permanece suspensa é vastamente dispersa. O tempo de residência 

para estas partículas de pequena dimensão é da ordem de dias e é influenciado 

pela ocorrência de precipitação. Apesar da dispersão e da consequente diluição de 

concentrações, existem evidências de acumulação de chumbo em pontos 

extremamente remotos das actividades humanas. 

Os níveis médios de chumbo no ar em áreas não urbanizadas situam-se usualmente 

abaixo de 0,15 µg.m-3. Os níveis na maioria das cidades Europeias mantêm-se 

tipicamente entre 0,15 e 0,5 µg.m-3. 3 

As concentrações de chumbo estão regulamentadas no Decreto-Lei n.º 111/2002, 

de 16 de Abril, através do valor limite anual para a protecção da saúde humana de 

0,5 µg.m-3.  

 

− Arsénio  

O arsénio (As) e os seus derivados são muito abundantes na natureza e 

apresentam propriedades metálicas e não-metálicas. As formas tri e pentavalentes 

são os estados mais comuns de oxidação. Do ponto de vista biológico e toxicológico 

os compostos de arsénio podem ser classificados em três grandes grupos: 

compostos inorgânicos, orgânicos e gás arsénio. O arsénio é libertado para 

atmosfera por fontes naturais e antropogénicas sendo a principal a natural, a 

actividade vulcânica e pequenas contribuições da vegetação e ainda o transporte 

regional. As emissões antropogénicas derivam das fundições de metais, combustão 

de fuel, queima de carvão e do uso de pesticidas.  

                                           

3 As definições relativas a este parâmetro foram adoptadas da Organização Mundial de Saúde (WHO); 

“Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd Ed.; Copenhaga, Dinamarca (2000) 
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Existem muitos compostos de arsénio, orgânicos e inorgânicos, no ambiente. As 

concentrações no ar ambiente em áreas rurais variam entre 1 a 10 ng.m-3, podendo 

variar até 200 ng.m-3 em áreas urbanas. Na proximidade de fontes emissoras, com 

queima de carvão rico em arsénio, tais como fundições de metais não ferrosos e 

centrais energéticas, as concentrações podem exceder 1 µg.m-3.  

 

− Mercúrio 

O mercúrio (Hg) é emitido para a atmosfera por fontes naturais tais como a 

libertação de gases da superfície terrestre e pela re-evaporação do vapor de 

mercúrio depositado na superfície terrestre. As fontes antropogénicas são 

numerosas, como a actividade mineira e a fundição de metais. É utilizado na 

produção de cloreto e hidróxido de sódio, em tintas, pigmentos, em equipamento 

eléctrico e baterias, em equipamento de medição e controlo, como catalizador em 

processos químicos, amálgamas dentárias, fungicidas, etc. 

As formas de exposição ao vapor de mercúrio (gás) são através da atmosfera e das 

amálgamas dentárias. Existem, ainda, outros compostos de mercúrio, presentes na 

água e em alimentos (metilmercúrio).  

Os efeitos na saúde humana da inalação de vapores de mercúrio podem ocorrer ao 

nível do funcionamento renal, do sistema nervoso central, entre outros. Na fase 

pré-natal a sensibilidade ao metilmercúrio é a mais elevada do ciclo de vida, 

podendo chegar a ser três vezes superior à dos adultos. 

Em áreas industriais, os níveis atmosféricos de mercúrio apresentam-se entre os 2 

e 4 ng.m-3 e, em áreas urbanas, até aos 10 ng.m-3. Tal significa que a quantidade 

absorvida diariamente pela corrente sanguínea, como resultado da inalação deste 

composto presente na atmosfera, é de 32 a 64 ng.m-3, em zonas remotas, e 160 

ng/m-3 em áreas urbanas. Contudo, esta exposição ao mercúrio no ar ambiente 

exterior é pouco significativa quando comparada com a exposição resultante das 

amálgamas dentárias. É estimado que a absorção média diária de vapores de 

mercúrio provenientes de enchimentos dentários oscile entre os 3 000 e 17 000 ng. 
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A guideline apresentada pela Organização Mundial de Saúde para a concentração 

média anual de vapores de mercúrio e mercúrio cationico inorgânico é de 1 µg.m-3.  

 

− Cádmio  

A actividade vulcânica constitui a maior fonte natural de cádmio (Cd) na atmosfera. 

A incineração de resíduos constitui a maior fonte antropogénica de cádmio ao nível 

local, regional e mundial, já que estes contêm cádmio proveniente de baterias de 

níquel-cádmio e plásticos que contêm pigmentos de cádmio e estabilizadores. A 

produção de ferro também pode ser considerada uma fonte relacionada com os 

resíduos, já que grandes quantidades de placas de cádmio de sucatas de ferro são 

recicladas por esta indústria. Como resultado, a produção de ferro é responsável 

por emissões consideráveis de cádmio atmosférico. 

O cádmio é removido da atmosfera pela precipitação e por deposição seca. A taxa 

de deposição do cádmio em redor das fontes de emissão pode ser marcadamente 

elevada e geralmente decresce rapidamente com a distância. 

Em áreas remotas, não habitadas, as concentrações de cádmio no ar ambiente são 

geralmente inferiores a 1 ng.m-3, podendo ir até os 20 ng.m-3 em áreas industriais.4 

 

− Níquel  

O níquel (Ni) atmosférico existe maioritariamente na forma de matéria particulada 

que, dependendo da fonte, contem concentrações diferentes de níquel. As 

concentrações mais elevadas de níquel no ar ambiente encontram-se usualmente 

nas partículas de menor dimensão. 

                                           

4 As definições relativas a este parâmetro foram adoptadas da Organização Mundial de Saúde (WHO); 

“Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd Ed.; Copenhaga, Dinamarca (2000) 
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O níquel é emitido para a atmosfera através de várias fontes naturais, tais como os 

vulcões, a vegetação, os incêndios florestais, as poeiras de meteoritos, sais 

marinhos e aerossóis marinhos. 

O transporte e distribuição de partículas de níquel são altamente influenciados pelo 

tamanho das partículas e pelas condições meteorológicas. A distribuição do 

tamanho das partículas é função das fontes emissoras. Em geral, partículas 

provenientes de fontes antropogénicas são mais pequenas do que as partículas 

provenientes de fontes naturais. 

As fontes primárias de emissões antropogénicas de níquel para o ar ambiente são a 

combustão de carvão e de óleo para geração de calor e potência, a incineração de 

resíduos e de lamas residuais, extracção mineira de níquel e produção primária, 

manufactura de aço e galvanização electrónica. 

Os níveis de níquel no ar ambiente encontram-se numa gama de valores que vão 

desde 1 a 10 ng.m-3 em áreas urbanas, embora se possam registar valores mais 

elevados (110-180 ng.m-3) em áreas industrializadas e grandes cidades. 5 

 

− Crómio  

A forma natural de ocorrência do crómio é a trivalente (Cr III) que se encontra no 

ar em concentrações inferiores a 0,1 µg.m-3. Os compostos de crómio na forma 

hexavalente (Cr VI) são libertados para a atmosfera principalmente por vias 

antropogénicas como a industrial e a comercial e, ainda, combustões (uso de gás 

natural, óleos, carvão e incêndios).  

O crómio na sua forma hexavalente (Crómio VI) é um elemento tóxico/cancerígeno 

capaz de causar vários problemas no organismo humano. 

                                           

5 As definições relativas a este parâmetro foram adoptadas da Organização Mundial de Saúde (WHO); 

“Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd Ed.; Copenhaga, Dinamarca (2000) 
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Apesar de existir pouca informação sobre as emissões de Crómio VI, dado que 

geralmente é medido o Crómio Total, alguns estudos indicam que a fracção de 

crómio hexavalente presente nos gases emitidos, durante um processo de 

combustão a temperaturas inferiores a 1 300ºC, é negligenciável. 6 

− Manganês  

O Manganês (Mn) é um elemento tóxico para o organismo apenas quando é 

inalado. A sua ingestão nos alimentos, em quantidades limitadas, é benéfica para a 

saúde.  

Os níveis de manganês no ar ambiente, numa zona rural e pouco poluída, 

encontram-se entre os 0,01-0,07 µg.m-3. Estes níveis aumentam significativamente 

se no local existirem indústrias metalomecânicas que usem manganês nos seus 

processos, rondando os 0,5 µg.m-3 (médias de 24 horas). 

O manganês quando inalado, ao longo de muito tempo e em quantidades 

excessivas, pode provocar efeitos negativos a nível respiratório, psiquiátrico e 

causar dificuldade no controlo dos movimentos. 

 

− Vanádio 

O Vanádio (V) é um elemento que se encontra bastante disperso na Natureza, 

inclusive em carvões e em petróleos brutos. 

                                           

6 Person, A., Dayton, D.C.. and Nordin. A. (2000), Chromium speciation in combustion atmospheres. 

Presented at the EF Conference, Park City, Utah, May 2000 ; Sandelin, K., Backman, R., and Nordin ,A. 

(2001). Equilibrium distribution of arsenic, chromium, and copper in the burning of impregnated wood. 

The 6th International Conference on Technologies an Combustion for a Clean Environment. “Clean Air”, 

Porto, Portugal, July 2001 In “Risk Assessment for the Evaluation of direct  and mutli-pathway  Impacts 

of Emissions from the Main EnergyRecovery Company Facllity, Biddeford, Maine”. 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.85 

 

UVW 

As concentrações no ar ambiente de Vanádio não são, geralmente, muito elevadas. 

A sua presença é mais significativa nos locais de trabalho em que se usem minérios 

ricos neste metal. 

Segundo a OMS, a inalação de Vanádio provoca irritação respiratória. 

 

POLUENTES ORGÂNICOS 

− Dioxinas e Furanos 

As dioxinas e furanos (PCDD/PCDF) são compostos poli-clorados cujo núcleo central 

é formado por dois anéis de benzeno ligados por um ou dois átomos de oxigénio 

que formam um terceiro anel central. A numeração indica a localização dos átomos 

de cloro nos átomos de carbono do esqueleto aromático. É de destacar que os 

compostos com mais substituintes de cloro são os mais ecotóxicos e assumem 

especial toxicidade ao nível dos organismos vivos sempre que esses substituintes 

se localizam nas posições 2, 3, 7 e 8. 

As dioxinas são um grupo de cerca de 75 compostos aromáticos clorados de 

estrutura semelhante enquanto para os furanos se conhecem 135 compostos afins. 

Somente 17 dos congéneres de dioxinas e furanos mostram indicações de 

toxicidade e bio acumulação prejudiciais para a saúde humana. 7  

Quimicamente, os compostos que pertencem ao grupo das dioxinas e furanos, são 

sólidos cristalinos de elevado ponto de fusão, ligeiramente voláteis, francamente 

solúveis em solventes apolares e praticamente insolúveis em água. São compostos 

termodinamicamente muito estáveis, logo muito difíceis de serem transformados, 

por isso se enquadram no grupo de compostos orgânicos persistentes (POPs).  

                                           

7
Comisión para la Cooperación Ambiental, 1998, “Contaminantes y Salud – Expediente de nominación sobre dioxinas y 

furanos” 
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As dioxinas e furanos provêm essencialmente de processos químicos industriais e 

processos térmicos (de combustão).8 

A exposição humana a dioxinas e furanos (estima-se que 90 %) tem a ver, 

essencialmente, com a ingestão de alimentos contaminados. Os níveis de 

toxicidade equivalente de dioxinas e furanos no ar ambiente, numa zona 

tipicamente urbana, rondam os 0,1 pg.m-3. 9 

 

                                           

8Comisión para la Cooperación Ambiental, 1998, “Contaminantes y Salud – Expediente de nominación sobre dioxinas y 

furanos” 

9Organização Mundial da saúde (WHO). “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd Ed.; Copenhaga, Dinamarca (2000) 
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Quadro 5.13 – Resumo dos valores limite no ar ambiente para os poluentes em 

estudo 

Referência Parâmetro Designação Período Valor Limite 

Valor limite horário para 

protecção da saúde humana 
Horário 

200 (2010) µg.m-3 NO2 (2) 

que não pode ser excedido 

mais de 18 vezes durante 

um ano 

Valor limite anual para 

protecção da saúde humana 
Anual 40 (2010) µg.m-3 NO2 (3) 

NO2 

Limiar de alerta 
Três horas 

consecutivas 
400 µg.m-3 NO2 

NOX 
Valor limite para protecção 

da vegetação 
Anual 30 µg.m-3 NOX 

CO 
Valor limite para protecção 

da saúde humana 

Máximo diário das 

médias de 8 horas 
10 mg.m-3 

Chumbo 
Valor limite anual para 

protecção da saúde humana 
Anual 0,5 (2010) µg.m-3 (5) 

Valor limite diário para 

protecção da saúde humana 
Diário 

50 µg.m-3, que não pode ser 

excedido mais de 35 dias 

num ano civil PM10 

Valor limite anual para 

protecção da saúde humana 
Anual 40 µg.m-3 

Valor limite horário para 

protecção da saúde humana 
Horário 

350 µg.m-3, que não pode 

ser excedido mais de 24 

vezes num ano civil 

Valor limite diário para 

protecção da saúde humana 
Diário 

125 µg.m-3, que não pode 

ser excedido mais de 3 

vezes num ano civil 

Valor limite para protecção 

dos ecossistemas 
Anual 20 µg.m-3 

Decreto-Lei 

n.º 111/2002 

SO2 

Limiar de alerta 
Três horas 

consecutivas 
500 µg.m-3 

Portaria n.º 

286/93 
NO2 

Valor limite Anual (percentil 

98) 
Anual 200 µg.m-3 (1) 

As 
Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 6 ng.m-3 

Directiva 

2004/107/CE 

Cd 
Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 5 ng.m-3 
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Referência Parâmetro Designação Período Valor Limite 

Ni 
Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 20 ng.m-3 

Risco 1:10 000 - 2,5 ng.m-3 

Risco 1:100 000 - 0,25 ng.m-3 Cr VI (6) 

Risco 1:1 000 000 - 0,025 ng.m-3 

Zonas afectadas por fontes 

emissoras locais  
- > 0,3 pg.m-3 (I-TEQ) 

Dioxinas e 

Furanos (7) Zonas urbanas (valores 

típicos) 
- 0,1 pg.m-3 (I-TEQ) 

Hg 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Anual 1 µg.m-3 

Mn 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Anual 150 ng.m-3 

OMS 

V 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Diário 1 µg.m-3 

(1) Em vigor até 1 de Janeiro de 2010; calculado a partir dos valores horários ou de períodos inferiores a 

1 hora obtidos durante o ano. 

(2) Margem de Tolerância – 80 µg.m-3à data de entrada em vigor do diploma, devendo sofrer uma 

redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual 

idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(3) Margem de Tolerância – 16 µg.m-3à data de entrada em vigor do diploma, devendo sofrer uma 

redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual 

idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(4) Margem de Tolerância – 5 µg.m-3 à data de entrada em vigor do diploma, devendo sofrer uma 

redução, em 1 de Janeiro de 2006 e no final de cada período de 12 meses subsequente, 1 µg.m-3para 

atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(5) Margem de Tolerância – 0.3 µg.m-3 à data de entrada em vigor do diploma, devendo sofrer uma 

redução, em 1 de Janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até 

atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(6) O Crómio apenas é nocivo para a saúde humana na sua forma hexavalente. A OMS não apresenta 

valor limite de exposição. As recomendações referem-se a factores de risco relativos a exposições ao 

longo da vida aos valores apresentados. 

(7) A OMS não especifica valores máximos de exposição para as Dioxinas e Furanos. Os valores de 

referência considerados referem-se a níveis de toxicidade equivalente apresentados pela OMS para 

balizar valores de qualidade do ar, a partir de valores medidos.  
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Quadro 5.14 – Resumo dos Valores Limite de Emissão nas fontes da SECIL-Outão 

Referência Fontes Parâmetro 
Valor Limite de 

Emissão 
% O2 Referência 

NOX 800 mg.Nm-3 10 

CO 1000 mg.Nm-3 10 

Partículas 20 mg.Nm-3 10 

SO2 290 mg.Nm-3 10 

Dioxinas e Furanos (I-TEQ) 0,1 ng.Nm-3 10 

Hg 0,05 mg.Nm-3 10 

Cr+Sb+As+Pb+Co+Cu+Mn+Ni+V 

(Somatório) 
0,5 mg.Nm-3 10 

FORNOS 

Cd+Tl (Somatório) 0,05 mg.Nm-3 10 

Moinhos de 

Carvão 
Partículas 30 mg.Nm-3 - 

Licença 

Ambiental n.º 

37/2006 

Moinhos de 

Cimento 
Partículas 50 mg.Nm-3 - 
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5.4.3. CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES  

5.4.3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DA INSTALAÇÃO 

A classificação de perigosidade de um resíduo, em termos de requisitos legais, é a 

mesma que atribui as substâncias/produtos, enquanto matérias-primas, ou seja, 

um resíduo de petróleo (lamas oleosas) ou um resíduo de óleo são perigosos pelas 

mesmas características que o petróleo em si ou óleo antes de ser utilizado. O 

processo de queima a altas temperaturas elimina essas características, ou seja, a 

potencial perigosidade do resíduo. Estes resíduos são classificados como perigosos 

devido às seguintes características: inflamáveis, nocivos por ingestão, nocivos para 

os organismos aquáticos quando derramados e causadores de efeitos nefastos a 

longo prazo no ambiente quando derramados.  

As lamas oleosas são resíduos provenientes das refinarias de petróleo, ou seja, o 

material que se acumula no fundo dos depósitos, possuindo uma composição 

semelhante a outros derivados do petróleo, mas que por ter impurezas 

(nomeadamente areias) não podem ser utilizadas. No que se refere aos óleos, 

qualquer tratamento a que se submeta um resíduo de óleo produz resíduos, 

referentes à fracção que não é passível de reciclagem e/ou reutilização. 

As diferenças entre resíduo perigoso (RIP) e banal (RIB) advêm das suas 

propriedades antes da co-incineração e não da sua influência nas emissões 

atmosféricas.  

No Quadro 5.15 apresenta-se a comparação da composição físico-química dos 

combustíveis tradicionais e dos resíduos perigosos. 

Quadro 5.15 – Comparação da composição físico-química dos combustíveis 

tradicionais e dos resíduos perigosos 

Parâmetros 
Coque de 

petróleo 
Lamas oleosas Óleos 

Poder calorífico 

inferior (kcal/kg) 
8 446 2 713 a 6 334 8 700 

S (%) 2,7 0,3 a 0,6 0,8 

Cl (%) < 5 < 0,1 1 
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Parâmetros 
Coque de 

petróleo 
Lamas oleosas Óleos 

Sb + As + Pb + Cr 

+ Co + Ni + V + 

Mn + Cu+ Sn 

(mg/kg) 

2 110 < 307 a < 453 1 390 

Cd + TI (mg/kg) 29 a 35 < 5,8 30 

Da análise do quadro anterior é possível constatar que ao comparar a quantidade 

de metais pesados presente nos combustíveis tradicionais de uma fábrica de 

cimento com os resíduos perigosos, estes apresentam valores inferiores no segundo 

caso. 

 

ANÁLISE DAS MEDIÇÕES EM CONTÍNUO  

A SECIL-Outão realiza continuamente monitorizações das emissões gasosas, 

nomeadamente de partículas, CO, NOx, COT, SO2, HCl e HF. 

Nos Quadro 5.16 e Quadro 5.17 são apresentadas as médias anuais registados no 

período em análise de 1 de Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007, para o forno 8, 9 e 

os moinhos (dois de carvão e cinco de cimento) para os poluentes critério.  

 

Quadro 5.16 – Média anual dos poluentes critério no forno 8 e 9 

 Poluentes (mg/Nm3) 

 Partículas CO NOX COT SO2 HCl HF 

Forno 8 1,9 634,3 531,2 14,8 16,6 2,1 0,03 

Forno 9 0,2 608,8 491,5 13,7 27,5 2,1 0,01 
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Quadro 5.17 – Média anual das partículas nos moinhos de carvão e cimento 

 Partículas (mg/Nm3) 

 

Moinho de 

Carvão 

(K8P11) 

Moinho de 

Carvão 

(K9P11) 

Moinho de 

Cimento 

(Z4P11) 

Moinho 

Cimento 

(Z4P31) 

Moinho de 

Cimento 

(Z5P11) 

Moinho de 

Cimento 

(Z5P31) 

Moinho de 

Cimento 

(Z6P11) 

Média 

Ano 
5,89 8,80 9,40 7,30 13,70 2,20 11,60 

Através da comparação dos valores anuais supramencionados e os valores legais da 

Licença Ambiental, constata-se que as medições registadas apresentam valores que 

podem variar entre 10 a 100 vezes abaixo dos limites legais. 

ANÁLISE DAS MEDIÇÕES PONTUAIS 

A SECIL-Outão realiza regularmente monitorizações das emissões gasosas, 

nomeadamente de metais pesados e de dioxinas e furanos. Estas medições são 

realizadas e acompanhadas, desde 1997, por entidades independentes que 

respondem perante a sociedade civil organizada sobre a forma de Comissão de 

Acompanhamento Ambiental (criada em 2003). 

Assim, nas Figura 5.28 e Figura 5.29 são apresentados os resultados obtidos durante 

o período em estudo 1 de Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007), referentes aos 

resultados de dioxinas/furanos obtidos nas medições pontuais das emissões 

atmosféricas, de acordo com o tipo de combustível utilizado (resíduos industrias 

banais – RIB e resíduos industriais perigosos – RIP), assim como a evolução das 

emissões ao longo do período em estudo. 
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Figura 5.28– Medidas da emissão de dioxinas e 

furanos, em ng/Nm3, na situação de referência, 

de acordo com o tipo de combustível utilizado, 

relativamente ao limite legal 

Figura 5.29 – Evolução dos valores de emissão de 

dioxinas e furanos, em ng/Nm3, na situação de referência, 

relativamente ao limite legal 

 

Da análise das figuras anteriores constata-se o cumprimento dos limites na emissão 

de dioxinas e furanos e que os valores são, na sua maioria, cerca de 10 vezes 

inferiores aos limites legais estabelecidos na emissão de dioxinas e furanos. No que 

concerne a evolução das emissões atmosféricas em 2006 e 2007, observa-se 

alguma homogeneidade ao longo do período em análise.  

Refira-se que as dioxinas influenciam negativamente os humanos através da 

ingestão de alimentos, pelo que mesmo no cenário de emissões limite da 

legalidade, as emissões da SECIL não poderiam contribuir, a não ser de forma 

insignificante, para o recomendável pela Organização Mundial de Saúde de 

Tolerable Monthly Intanke de dioxinas, furanos e PCB’s de 70 picogramas (10-12 

gramas) mensais por quilograma de peso; o que corresponde a uma média diária 

de 4900 picogramas para um individuo de 70 kg. Esta é uma dose que se pode 

absorver, por ingestão, durante um ciclo de vida inteiro sem qualquer risco para a 

saúde. As emissões de dioxinas e furanos da fábrica da SECIL com ou sem co-

incineração de resíduos perigosos devido não poderão influenciar a saúde humana à 

sua natureza residual. 

Nas Figuras 5.30 a 5.35 são apresentados os resultados obtidos durante o período 

em estudo de 1 de Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007, referentes aos resultados 

de metais pesados obtidos nas medições pontuais das emissões atmosféricas, de 

acordo com o tipo de combustível utilizado (resíduos industrias banais – RIB e 
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resíduos industriais perigosos – RIP), assim como a evolução das emissões ao longo 

do período em estudo. 
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Figura 5.30– Medidas de emissão de cádmio e tálio, 

em mg/Nm3, na situação de referência, de acordo com 

o tipo de combustível utilizado, relativamente ao limite 

legal 

Figura 5.31 – Medidas dos valores de emissão de 

cádmio e tálio, em mg/Nm3, na situação de referência, 

relativamente ao limite legal 
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Figura 5.32 – Medidas da emissão de mercúrio, em 

mg/Nm3, na situação de referência, de acordo com o tipo 

de combustível utilizado, relativamente ao limite legal 

Figura 5.33 – Medidas dos valores de emissão de 

mercúrio, em mg/Nm3, na situação de referência, 

relativamente ao limite legal 
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Figura 5.34 – Medidas de emissão de Sb, As, Pb, Cr, Co, 

Cu, Mn, Ni e V, em mg/Nm3, na situação de referência, 

de acordo com o tipo de combustível utilizado, 

relativamente ao limite legal 

Figura 5.35 – Medidas dos valores de emissão de Sb, As, 

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni e V, em mg/Nm3, na situação de 

referência, relativamente ao limite legal 

 

Da análise das figuras anteriores constata-se o cumprimento dos limites de emissão 

de Metais Pesados, verificando ainda que os valores são, na sua maioria, cerca de 

10 vezes inferiores aos limites legais estabelecidos no caso dos poluentes Sb, As, 

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni e V, e 100 vezes inferiores no caso do Cádmio e Tálio e 

Mercúrio. No que concerne as emissões resultantes da utilização ou não de resíduos 

perigosos como combustíveis não se verificam alterações significativas. 

Relativamente à evolução dos valores de emissão ao longo do tempo observa-se 

uma consistência dos resultados.  

5.4.3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DA REGIÃO 

O presente capítulo tem por objectivo analisar as emissões poluentes na região em 

que se insere o projecto, considerando que essa caracterização se baseia num 

levantamento das suas principais fontes poluentes e na qualificação e quantificação 

das suas respectivas emissões, apresentando esta última tarefa uma elevada 

complexibilidade devido à ausência de elementos disponíveis. 

De facto, a realização de medições reais das emissões resultantes de fontes fixas 

dá origem a dados mais rigorosos. Porém devido à inexistência de informação 

disponível torna-se necessário, na maioria das vezes, recorrer a factores de 

emissão para realizar a caracterização dessas emissões. O mesmo se sucede com 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.96 

 

UVW 

fontes difusas, nomeadamente áreas agrícolas e florestais, explorações pecuárias e 

transportes, cuja medição directa não é praticável.  

A caracterização das emissões a nível nacional tem sido realizada com base no 

Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas – CORINAIR, programa de 

inventariação das emissões atmosféricas nos estados membros, estabelecido em 

1985 pela Agência Europeia do Ambiente, de modo a harmonizar os procedimentos 

de colheita, armazenamento e disponibilização da informação entre os países da 

União Europeia. 

Em Portugal, o inventário descriminado por regiões mais actualizado tem como ano 

de referência 1990, considerando um nível máximo de desagregação, a unidade 

territorial (NUT) de nível III. Refira-se que, devido à sua antiguidade, o inventário 

CORINAIR 90 já não reflecte verdadeiramente a realidade nacional, sendo utilizado 

apenas como indicativo das principais emissões que ocorriam nas regiões onde se 

insere o projecto em causa – NUT II Lisboa e Vale do Tejo e NUT III Península de 

Setúbal. 

No Quadro 5.19 e Figura 5.36 apresenta-se a informação obtida do inventário 

nacional de emissões de poluentes para o território da NUTII e NUT III, segundo a 

metodologia aprovada pelo projecto CORINAIR. 

 

Quadro 5.18 - Emissões totais de poluentes (kton) em 1990 nas regiões em que se 
insere a área em estudo 

Emissões de Poluentes (kton) 
Região SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

Continente 282,63 220,79 643,87 391,36 1086,45 57 403,00 54,70 92,91 

NUT II 
Lisboa e Vale do 

Tejo 142,92 74,33 144,08 77,48 364,97 17 867,00 9,59 21,90 

NUT III 
Península de 

Setúbal 83,60 21,45 18,97 7,23 55,45 7 985,00 1,94 5,77 

Fonte: DGA, 1994 
      Legenda  
SOx – Óxidos de enxofre  
NOx – Óxidos de azoto  
COVNM – Compostos orgânicos voláteis não metânicos  
CH4- – Metano  

CO – Monóxido de carbono  
CO2 – Dióxido de carbono  
N2O – Óxido nitroso 
NH3 – Amónia  
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Figura 5.36 - Percentagem (%) das emissões totais de poluentes: A. da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo em relação ao Continente; B. da Península de Setúbal em 

relação a Lisboa e Vale do Tejo 

 

Quadro 5.19 - Emissões totais de poluentes por área (ton/km2) para as regiões em 

que se inseria a área em estudo em 1990 

Emissões de Poluentes (ton/km2) 
Região 

Área 

(km2) SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

Continente 88 796,7 3,18 2,49 7,25 4,41 12,24 646,45 0,62 1,05 

Lisboa e Vale do Tejo 11 762,1 12,15 6,32 12,25 6,59 31,03 1 519,03 0,82 1,86 

Península de Setúbal 1 558,9 53,63 13,76 12,17 4,64 35,57 5 122,20 1,24 3,70 

Fonte: DGA, 1994 e INE, 2004. 

Da análise do inventário nacional no âmbito do programa CORINAIR 90, constata-

se que a região de Lisboa e Vale do Tejo era responsável por cerca de 31% das 

emissões totais nacionais sendo que, em termos médios, 43,7% dessas emissões 

provinham da NUT III Península de Setúbal. 

Em termos percentuais verifica-se que, na unidade territorial de Lisboa e Vale do 

Tejo, as emissões de SOx representavam cerca de 50,6% das emissões totais 
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nacionais deste poluente, atingindo os valores de NOx e CO cerca de 33,7% e 

33,6% das emissões no Continente. 

No que concerne à Península de Setúbal, também as suas emissões de SOx são as 

mais expressivas, representando 29,6% das emissões nacionais e 58,5% das 

emissões de Lisboa e Vale do Tejo deste poluente. Os poluentes CO2 e NOx também 

apresentam quantidades elevadas, sendo 44,7% e 28,9% das emissões da NUT II 

em causa. 

Neste contexto, refira-se que as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Península de 

Setúbal são fortemente influenciadas em termos de qualidade do ar pela presença 

de aglomerados populacionais de grande densidade, atravessados por vias com 

elevado volume de tráfego e pela presença de diversas fontes fixas, 

correspondentes a unidades industriais, de grande relevância a nível nacional. Entre 

estas destaca-se a Incineradora de Resíduos Sólidos Urbanos da Valorsul, as 

Centrais Termoeléctricas do Carregado e do Barreiro, a Siderurgia Nacional do 

Barreiro, a Cimenteira da SECIL no Outão, a Central Termoeléctrica e Fábrica de 

Papel da Portucel em Setúbal, entre outras.  

Esta caracterização geral da qualidade do ar é meramente indicativa, tendo os 

dados acima referidos uma dimensão regional, descrevendo uma situação genérica 

da NUTIII em que se insere o projecto. 

Por este motivo, foi sentida a necessidade de proceder a uma identificação mais 

circunscrita, reconhecendo as fontes de emissão presentes na área de estudo, 

capazes de condicionar a qualidade do ar na área envolvente ao projecto. 

 

5.4.3.3. FONTES FIXAS 

Tal como referido anteriormente a região de implementação do projecto em estudo 

apresenta em termos gerais um tecido industrial expressivo, apresentando algumas 

unidades relevantes a nível nacional, designadamente: 

− Fábrica de Papel da Portucel; 

− Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais, o CITRI; 
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− Central Termoeléctrica de Setúbal; entre outras.  

De modo, para quantificar as emissões poluentes inerentes às unidades industriais 

próximas do projecto em estudo foi necessário recorrer ao Registo Europeu de 

Emissões Poluentes (EPER). Este registo, criado em 2000 pela Comissão Europeia, 

consiste num inventário, elaborado pelos Estados membros, das emissões para o ar 

e para a água provenientes de todas as instalações abrangidas pela legislação de 

Prevenção e Controlo Integrado da Poluição. De acordo com a Decisão da Comissão 

n.º 2000/479/CE de 17 de Julho de 2000, estas instalações devem declarar as suas 

emissões para a atmosfera quando as suas concentrações excedam os valores 

limiares estabelecidos no referido documento legal. O primeiro ano de comunicação 

de dados foi 2001. O segundo ano de relatório foi 2004, cujos dados foram 

fornecidos pelos Estados-Membros em Junho de 2006. Para o terceiro ano de 

relatório (2007), o EPER será substituído pelo Registo Europeu das Emissões e 

Transferências de Poluentes (E-PRTR).  

Refira-se que nem todas as instalações industriais existentes são consideradas nos 

relatórios EPER (apenas estão incluídas as actividades mencionadas no Anexo A3 da 

Decisão EPER). 

O Quadro 5.20 apresenta as principais emissões atmosféricas inerentes às grandes 

fontes fixas localizadas nas proximidades do projecto em estudo. 

 

Quadro 5.20 – Principais poluentes atmosféricos emitidos no ano de 2004 por 

algumas indústrias localizadas nas proximidades do projecto 

Industria 

Designação Tipologia 

Principais poluentes 

emitidos (tonelada/ano) 

Forma de 

obtenção dos 

dados 

Fábrica SECIL-Outão Fabricação de cimento 

CO 

CO2 

NH3 

NOx 

SOx 

Cobre 

Níquel 

Chumbo 

3150,00 

1450000,00 

20,40 

3550,00 

564,00 

0,724 

0,12 

0,214 

M 

C 

M 

M 

C 

M 

M 

M 
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Industria 

Designação Tipologia 

Principais poluentes 

emitidos (tonelada/ano) 

Forma de 

obtenção dos 

dados 

Zinco 

Benzeno 

Cloro 

PM10 

0,224 

6,71 

13,40 

143,00 

M 

E 

M 

C 

Sopac, Sociedade Produtora 

de Adubos Compostos, S.A 

Fabricação de adubos e 

compostos azotados 

NH3 

PM10 

196,00 

50,00 

M 

M 

Lisnave – Estaleiros Navais, 

S.A 

Construção e reparação 

de embarcações, excepto 

de recreio e desporto 

COVNM 747,00 E 

CITRI – Centro Integrado de 

Tratamento de Resíduos 

Industriais, SA 

Recolha e tratamento de 

outros resíduos 
CH4 1290,00 C 

Central Termoeléctrica de 

Setúbal 
Produção de electricidade 

CO2 

NOx 

SOx 

Arsénio 

Níquel 

Cloro 

PM10 

1340000,00 

4960,00 

7660,00 

0,0384 

1,19 

17,20 

144,00 

C 

M 

C 

M 

M 

C 

E 

Fonte: EPER, 2004 

Refira-se que existem outras unidades industriais que obtiveram resposta válida ao 

Exercício EPER (como, por exemplo, a Sociedade Portuguesa do Ar Líquido, “Ar 

Líquido”, Lda – Centro Industrial de Setúbal, Fábrica de Pasta de Papel, Fábrica de 

Papel de Setúbal, Refrige - Sociedade Industrial de Refrigerantes, SA); porém uma 

vez que as concentrações obtidas foram inferiores aos valores limiares estipulados 

pelo programa, estas não foram publicadas, não sendo deste modo do domínio 

público. 
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5.4.3.4. FONTES MÓVEIS 

Neste ponto será realizada uma análise das fontes móveis existentes e expectáveis, 

responsáveis pela emissão de poluentes, nomeadamente NO2 e CO, tendo em 

consideração o estudo relativo aos transportes realizado e apresentado no AnexoII 

do presente estudo. Desta forma, consideraram-se os seguintes aspectos, a saber: 

− Movimento rodoviário gerado pela fábrica da SECIL-Outão; 

− Movimento rodoviário na envolvente da instalação; 

Movimento rodoviário gerado pela fábrica da SECIL-Outão 

Os transportes rodoviários associados à Fábrica SECIL-Outão são maioritariamente 

devidos ao abastecimento da instalação de materiais necessários ao processo 

produtivo (matérias primas e combustíveis) e à expedição dos produtos fabricados 

(cimento) por estrada. 

Estes materiais são transportados apenas por veículos pesados, sendo que o 

número total para o período de análise pode ser estimado considerando um valor 

médio do peso de carga (em toneladas) para cada tipo de veículo. A determinação 

do peso médio tem por base os registos de pesagem nas básculas à entrada e saída 

da fábrica. 

No Quadro 5.21 apresenta-se a média diária de veículos pesados, por tipo de 

material, gerada pela fábrica para o período em estudo (Maio 2006 a Abril 2007), 

considerando 312 dias/ano (6 dias/semana). 

 

Quadro 5.21 – Estimativa da média diária de veículos pesados por tipologia de 

materiais transportados associada à Fábrica SECIL-Outão, período entre Maio 2006 

e Abril 2007 (dados SECIL, 2007) 

 
Matérias-primas 

principais 

Matérias-primas 

secundárias 

(RIB) 

Combustíveis 

principais 

Combustíveis 

alternativos 

Produto 

expedido 

(cimento) 

Quantidade 

(ton) 
590 596 86 653 189 070 62 366 322 672 (a) 
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Matérias-primas 

principais 

Matérias-primas 

secundárias 

(RIB) 

Combustíveis 

principais 

Combustíveis 

alternativos 

Produto 

expedido 

(cimento) 

Peso médio 

(ton/veículo) 
22 26 30 17 25 

Nº total de 

veículos 

estimados 

26 845 3 333 6 302 3 669 12 907 

Nº médio 

diário de 

veículos 

86 11 20 12 41 

(a) valor de saídas por rodovia (granel, pacotão e palete) de cimento para o mercado interno durante o 

ano 2006. 

Desta forma podemos verificar que foi contabilizado, para o período em análise, um 

valor médio diário de 170 camiões para transporte rodoviário de mercadorias. 

Em termos percentuais, como se pode constatar na Figura 5.37, o transporte 

rodoviário de matérias-primas principais para a fábrica SECIL-Outão corresponde a 

pouco mais de metade de todo o transporte com veículos pesados (51%). O 

transporte associado à expedição de produto final (cimento) por via rodoviária 

corresponde também a um valor relativo significativo (24%). 

No que respeita ao transporte de combustíveis alternativos o peso relativo deste 

tipo de transporte para a SECIL-Outão é relativamente baixo, sendo estimado em 

7% (12 veículos por dia). 
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Distribuição do Nº de veículos pesados de transporte de e para a Fábrica 

SECIL-Outão por tipo de materiais
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principais

12%

Produto expedido 

(cimento)
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alternativos

7%
Matérias-primas 
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secundárias (RIB)

6%

 

Figura 5.37 – Distribuição do transporte rodoviário de e para a Fábrica SECIL-

Outão, por tipologia de materiais (dados relativos ao período de Maio 2006 a Abril 

2007, SECIL 2007) 

 

Histórico dos Registos de entradas de veículos ligeiros e pesados – portarias 

da Fábrica SECIL-Outão 

Todos os veículos pesados e ligeiros são, desde 2004, controlados à entrada da 

Fábrica SECIL-Outão, tendo para tal entradas diferenciadas. Os veículos pesados 

passam obrigatoriamente pelo controlo de pesagem, nas básculas da entrada. 

Na Figura 5.38 pode observar-se o registo mensal do número de veículos que 

acederam à fábrica, entre Julho de 2004 e Abril de 2007, evidenciando-se as 

médias mensais relativas a veículos pesados e a veículos ligeiros. 
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Variação mensal Pesados+Ligeiros
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Figura 5.38 – Variação mensal do registo de entradas de veículos (Pesados (P) e 

Ligeiros (L)) nas portarias da Fábrica SECIL-Outão, dados relativos ao período de 

Maio de 2006 a Abril de 2007 (SECIL, 2007) 

 

O valor médio mensal de veículos ligeiros e pesados que acedeu à fábrica no 

período compreendido entre Julho de 2004 e Abril de 2007 foi de 16 601 veículos, 

sendo que a média mensal de entrada de veículos pesados correspondeu a 5 228 

veículos. A percentagem dos veículos ligeiros, na totalidade de veículos que 

acederam à fábrica no período de análise, corresponde a 69% (11 373 veículos). 

Desta forma os veículos pesados corresponderam a 31%, dos quais apenas 4% 

dizem respeito ao transporte de combustíveis alternativos autorizados (resíduos 

industriais banais e lamas oleosas de fundo de depósito).  

Em termos de número global de veículos constata-se que o transporte de resíduos 

industriais para valorização energética na fábrica, registados desde Julho de 2005 

(data de início da valorização energética de resíduos industriais autorizados na 

Fábrica SECIL-Outão), corresponde apenas a cerca de 1% dos veículos totais 

(ligeiros e pesados) que acederam à instalação nesse período. 
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De modo a avaliar a evolução da movimentação diária de veículos associados à 

SECIL-Outão, apresentam-se na Figura 5.39 os valores médios diários para cada 

mês (considerando 25 dias/mês).  

Variação da média diária de veículos pesados e ligeiros desde Julho 2004
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Figura 5.39 – Variação mensal da média diária do número de veículos (pesados e 

ligeiros) registados na entrada da Fábrica SECIL-Outão entre Julho 2004 e Abril de 

2007, com indicação do valor médio para Pesados (P), Ligeiros (L) e total (P+L) 

(SECIL, 2007) 

 

Da análise da figura anterior pode observar-se que o número médio diário de 

veículos que acederam à instalação é de cerca de 650, dos quais aproximadamente 

200 são veículos pesados.  

Em termos de análise global das figuras supramencionadas pode observar-se um 

padrão de variação anual dos transportes associados à fábrica, com os valores mais 

elevados a serem registados nos meses de Verão (Julho e Agosto) e os menores 

valores a serem registados nos meses de Março e Abril. Este padrão poderá estar 

eventualmente associado a alguma sazonalidade que se possa ter registado na 

actividade construtiva (reflectida na produção de cimento), ou noutros factores 
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específicos da instalação (planos de produção, plano de manutenção, outros 

fornecimentos, etc.). Contudo, deve ser também referido que estas flutuações são 

sobretudo determinadas pelos movimentos de veículos ligeiros. 

No Quadro 5.22 apresentam-se alguns parâmetros estatísticos que expressam a 

variabilidade relativamente ao número de veículos que acedem à SECIL-Outão. 

 

Quadro 5.22 – Dados estatísticos relacionados com o número de veículos registados 

nas portarias da fábrica entre Julho 2004 e Abril 2007 (SECIL, 2007) 

Veículos Ligeiros (L) Pesados (P) Ligeiros (L)+ Pesados (P) 

Média diária 455 209 664 

N.º Máximo (M) 651 258 890 

N.º Mínimo (N) 247 156 438 

Diferença (M-N) 404 102 452 

Desvio médio 84 24 88 

Desvio padrão 107 28 110 

Veículos pesados 

No que diz respeito apenas às movimentações de veículos pesados, importa 

analisar as eventuais alterações significativas introduzidas pelo transporte de 

resíduos industriais que se iniciou desde meados de 2005.  

Se se considerar o número de veículos pesados afectos ao transporte de resíduos 

industriais para valorização energética na fábrica registados desde Julho de 2005, 

verifica-se que este correspondeu a 4% da totalidade de veículos pesados 

registados a partir de Julho de 2004. Em termos numéricos, traduziu-se numa 

média mensal de 184 veículos pesados afectos ao transporte de resíduos 

autorizados efectuado a partir de Julho de 2005, correspondendo a uma média de 7 

veículos/dia. 
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Variação da média diária de veículos pesados globais e veículos pesados de CA, desde Julho 2004
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Figura 5.40 – Variação mensal da média diária do número de veículos pesados (P) e 

pesados de transporte de combustíveis alternativos (P_CA), registados nas 

portarias da Fábrica SECIL-Outão, entre Julho 2004 e Abril de 2007, com indicação 

do valor médio para o total de veículos pesados (P+P_CA) (SECIL, 2007) 

 

Da análise dos dados (de Julho de 2004 a Abril de 2007) de movimentação de 

veículos pesados que acedem à SECIL-Outão sintetizam-se, em seguida, os 

aspectos mais relevantes dessa análise: 

- Tendência de redução do número de veículos neste período. Como 

exemplo, refere-se a redução nos valores dos veículos (médias diárias) de cerca de 

900 (em 2004) para 700 aproximadamente (em 2006); 

- Variabilidade significativa, mensal e diária, do número de veículos, 

registando-se também alguma sazonalidade (mais marcada nos veículos ligeiros); 

- O maior número de veículos pesados destina-se ao transporte de matérias-

primas principais;  

- O número de veículos usados diariamente para o transporte de resíduos é 

relativamente baixo (valor médio de 7) quer em termos absolutos (menos de 1 

veículo por hora), quer em termos relativos (apenas cerca de 4% do total de 

transportes envolvendo veículos pesados). 
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- Apesar da utilização de resíduos como combustíveis alternativos implicar 

um ligeiro aumento no número global de veículos transportadores de combustível 

(dado o menor valor calorífico, face ao combustível convencional), registou-se um 

decréscimo de 219 para 204 nos valores das médias diárias de veículos pesados 

registados após de Julho de 2005, altura em que se iniciou a valorização energética 

de resíduos industriais. 

Movimento rodoviário na área envolvente à instalação 

De forma a verificar o tráfego existente nas vias rodoviárias principais passíveis de 

serem utilizadas pelos veículos pesados de mercadorias com destino à Fábrica 

SECIL-Outão procede-se, neste ponto, à apresentação dos dados da Estradas de 

Portugal (EP) disponíveis à data da realização deste estudo. 

Assim, na Figura 5.41, encontram-se identificadas as vias e os postos de contagem 

das Estradas de Portugal existentes na área envolvente às instalações da fábrica da 

SECIL-Outão.  
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Figura 5.41 – Localização dos postos de contagem de tráfego (EP) nas vias 

rodoviárias de acesso à Fábrica SECIL-Outão. 

 

Na proximidade da Fábrica SECIL-Outão, a Estradas de Portugal (EP) apenas 

procede à contagem de veículos na estrada EN10-4 junto a Setúbal (Posto de 

contagem 703-A). Contudo, este acesso está actualmente interdito a pesados 

com mais de 26 toneladas.  

Deste modo, o único acesso à Fábrica SECIL-Outão para veículos pesados é o troço 

da estrada EN 10-4 que liga a Fábrica na direcção Norte à estrada EN10, para o 

qual não existem dados de contagem de tráfego. 
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O posto de contagem 701 encontra-se localizado na estrada EN10 a jusante do 

entroncamento com a estrada EN10-4, sendo os dados respectivos considerados 

representativos do tráfego existente na estrada EN10. 

O tráfego da estrada N379 é caracterizado pelo posto de contagem 698 existente 

na direcção da Palmela, que se encontra num troço, em princípio, não utilizado 

pelos veículos que acedem à Fábrica SECIL-Outão. 

O posto 695-B corresponde ao itinerário complementar IC21 (km 0,8), junto ao 

nó da auto-estrada (AE2), caracterizando grande parte dos veículos que chegam à 

auto-estrada AE 2 vindos de Norte (Barreiro, ponte Vasco da Gama). 

Embora nenhum dos pontos de contagem inclua a totalidade dos veículos que 

acedem à Fábrica da SECIL-Outão procede-se, em seguida, a uma breve 

apresentação dos dados de Tráfego Médio Diário (TMD) disponíveis para os 

pontos de contagem de veículos anteriormente referidos. Estes dados consideram o 

valor de TMD determinado com base em contagens de tráfego, para o período 

diurno (16 horas), para os veículos Pesados (P) e veículos Ligeiros (L). 

 

No Quadro 5.23 apresentam-se os dados disponíveis para o posto de contagem 

701 – EN 10. 

Quadro 5.23 – Valores de Tráfego médio para o posto de contagem 701 

Estrada: EN 10/Km:33.05 

Pesados Ligeiros Total Posto 701 

Diurno (16h) Diurno (16h) Diurno (16 h) 

2001 661 9 904 10 565 

2002 793 10 485 11 278 

2005 596 11 248 11 844 

TMD Média Anual 683 10 546 11 232 

Percentagem 6% 94% --- 

Fonte: EP 

Os valores apresentados permitem verificar que o valor médio do TMD do tráfego 

de veículos pesados corresponde apenas a 6% do total. Relativamente aos veículos 
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pesados, verifica-se pela Figura 5.42, uma tendência para a diminuição, sendo que 

houve uma redução significativa do TMD entre 2002 e 2005, cerca de 197 

veículos/dia. O valor médio do TMD de veículos pesados é de 683 veículos/dia. 

Posto 701, EN 10 - TMD Diurno veículos pesados 
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Figura 5.42 – Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Posto 701 

No Quadro 5.24 apresentam-se os dados disponíveis para o posto de contagem 

698 – N379. 

Quadro 5.24 – Valores de Tráfego médio para o posto de contagem 698  

Estrada: EN 379 km 29 

Pesados Ligeiros Total 
Posto 698 

Diurno (16h) 
Diurno 

(16h) 
Diurno (16h) 

2000 697 7 051 7 748 

2001 818 7 461 8 279 

2003 727 8 280 9 007 

2005 496 7 974 8 470 

TMD Média Anual 685 7 692 8 376 

Percentagem 8% 92% --- 

Fonte: EP 
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Os valores apresentados permitem verificar que o valor médio do TMD do tráfego 

de veículos pesados corresponde apenas a 8% do total. A Figura 5.43 permite 

verificar a variação interanual que aponta para uma tendência para a diminuição no 

tráfego de veículos pesados, sendo que houve uma redução significativa do TMD 

entre 2001 e 2005, de cerca de 322 veículos/dia. O valor médio do TMD de veículos 

pesados na EN 379 é na ordem dos 685 veículos pesados/dia. 
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Figura 5.43 – Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Posto 698 

No Quadro 5.25 apresentam-se os dados disponíveis para o posto de contagem 

695 nó da AE2. 

Quadro 5.25 – Valores de Tráfego médio para o posto de contagem 695 

Estrada:IC21  

km 0,8 

Pesados Ligeiros Total 
Posto 695 

Diurno (16h) Diurno (16h) Diurno (16h) 

2001 3 006 31 253 34 259 

2005 2 568 31 203 33 771 

TMD Média Anual 2 787 31 228 34 015 

Percentagem 8% 92% --- 

Fonte: EP 
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Os valores apresentados permitem verificar que o valor médio do TMD relativo a 

veículos pesados corresponde apenas a 8% do total. No que respeita apenas aos 

veículos pesados, verifica-se pela Figura 5.44, que existe uma tendência para a 

diminuição, sendo que houve uma redução significativa do TMD entre 2001 e 2005, 

de cerca de 438 veículos/dia. O valor médio do TMD de veículos pesados na EN 379 

é na ordem dos 2787 veículos pesados/dia. 
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Figura 5.44 – Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Posto 695 

 

Contribuição do funcionamento da fábrica para o tráfego nos percursos 

envolventes 

No que respeita aos veículos pesados é expectável, não havendo contudo qualquer 

quantificação, que uma parte significativa destes esteja contabilizada nas 

contagens do ponto 701 da EN10. 

Tendo em consideração que não se sabe qual a distribuição dos veículos pesados 

após chegada à EN10, no Quadro 5.26 apresenta-se uma proporção para um 

cenário hipotético de que todos os veículos que acedem à SECIL-Outão passassem 

nos postos de contagem considerados anteriormente. Apesar do cenário 

considerado ser muito improvável, é possível constatar que, se tal acontecesse, a 
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contribuição da totalidade dos veículos pesados que acedem á SECIL-Outão teria no 

máximo uma percentagem de influência de 31%.  

Quadro 5.26 – Máximo contributo possível do tráfego da SECIL relativamente às 

vias da proximidade da fábrica onde existe contagem de veículos 

Posto 701 

(EN 10) 

Posto 698 

(EN 379) 

Posto 695 

(Nó AE2 – Coina)  

Ligeiros+Pesados Pesados Ligeiros+Pesados Pesados Ligeiros+Pesados Pesados 

TMD (média 

anual) 
11 229 683 8 376 685 34 015 2 787 

Contribuição 

da SECIL 
6% 31% 8% 31% 2% 7% 

Valor médio diário de veículos que acedem à Fábrica SECIL-Outão: 

Total (Ligeiros+Pesados) = 664 veículos / dia 

Pesados = 209 veículos pesados / dia 

Desta forma verifica-se que a contribuição do funcionamento da fábrica para o 

tráfego nas vias de circulação envolventes é relativamente reduzida, sobretudo se 

compararmos com o total de veículos que circulam, ligeiros e pesados e, em 

particular, no posto de contagem 695. 

 

5.4.4. QUALIDADE DO AR 

5.4.4.1. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR EM 
PORTUGAL 

Desta forma, e com o intuito de colmatar a situação referida anteriormente e 

devido à impossibilidade temporal de realizar um levantamento das concentrações 

médias locais dos poluentes mais importantes, tentou-se recolher dados publicados 

que, de alguma forma, pudessem contribuir para a definição do cenário mais 

provável da situação local. Assim, foram analisados, no âmbito do capítulo Dados 

da Qualidade do Ar, os resultados obtidos no Programa de Avaliação da Qualidade 

do Ar em Portugal, nomeadamente os referentes à “Avaliação da qualidade do ar 

em Portugal - NO2, SO2 – Tubos de Difusão” e “Campanhas para a avaliação 
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preliminar da qualidade do ar em Portugal – O3 – tubos de Difusão” realizadas pela 

DGA (Direcção Geral do Ambiente) conjuntamente com o Departamento de Ciências 

e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa. 

Estes documentos baseiam-se em duas campanhas de amostragem realizadas, em 

Julho de 2000 e Maio de 2001, sendo a primeira representativa do período de Verão 

e a segunda do período de Inverno. A amostragem foi estabelecida através de uma 

malha quadrícula de 20 por 20 km que cobria todo o território nacional. No centro 

de cada quadrícula foi colocado um tubo de difusão que mediu as concentrações de 

SO2, NO2 e O3 relativas ao período de exposição de uma semana.  

O quadro e figura seguinte exibem as concentrações registadas no tubo de difusão 

correspondente à área de estudo. 

Quadro 5.27 – Dados dos Tubos 51 e 42 dos estudos: “Avaliação da qualidade do ar 

em Portugal - NO2, SO2, O3 – Tubos de Difusão” e “Campanhas para a avaliação 

preliminar da qualidade do ar em Portugal – O3 – tubos de Difusão 

Coordenadas 1ª campanha 2ª campanha N.º dos Tubos 

representativos 

da área de 

estudo 

29S UTM 
NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

178 501133 4258117 2,6 1,6 93,9 - - - 

Fonte: DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE e F.C.T./U.N.L. (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.116 

 

UVW 

1ª Campanha 

 

  

2ª Campanha 

 
  

 

Localização aproximada da área de inserção do projecto em estudo 

Fonte: DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE e F.C.T./U.N.L. (2001) 

 

Figura 5.45 - Curvas de isoconcentrações de dióxido de azoto, dióxido de enxofre e 

ozono no ar ambiente em Portugal Continental 

 

Embora o método de amostragem utilizado (difusão passiva) nas campanhas de 

monitorização referidas não seja um método de referência, e apesar dos valores 
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obtidos serem referentes a um período de 7 dias, não permitindo assim uma 

comparação directa com os valores legais, é ainda assim possível retirar algumas 

conclusões. 

Assim, pela análise dos valores apresentados, verifica-se que a região em estudo, 

não apresenta concentrações de NO2, SO2 elevadas, não se considerando que os 

valores obtidos para estes dois poluentes nas campanhas mencionadas ultrapassem 

o limite legal, apesar de ser necessário assumir que os valores obtidos nas 

campanhas de monitorização se encontram subavaliados. No que concerne ao 

Ozono, as suas concentrações apresentam valores intermédios quando analisando o 

restante território nacional. A formação de ozono troposférico é fortemente 

influenciada pela existência de níveis elevados de radiação solar. Ao contrário dos 

outros poluentes, o ozono não é emitido directamente por nenhuma fonte poluente 

particular, mas é antes o resultado de uma série de reacções que ocorrem entre os 

seus poluentes percursores por acção da radiação solar. Em ambiente de fundo 

(longe da influência de grandes fontes de poluição) o dióxido de azoto reage com os 

compostos orgânicos voláteis (emitidos por fontes de origem natural), resultando 

na formação de ozono troposférico. 

5.4.4.2. ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO 
AR 

Existe, a nível nacional, uma rede de monitorização da qualidade do ar constituída 

por múltiplas estações de medição, dispersas por vários pontos do país e geridas 

pelas respectivas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). 

Estas estações permitem caracterizar em termos de qualidade do ar diversas 

regiões do país, designadamente a zona de influência do projecto em estudo.  

A área em estudo localiza-se sob a área de jurisdição da CCDR de Lisboa e Vale do 

Tejo, tendo sob a sua alçada 24 estações, das quais as estações de Camarinha, 

Quebedo e Arcos são as mais próximas da área de implementação do projecto.  

Refira-se que a instalação da SECIL-Outão possui uma rede de qualidade do ar, que 

será caracterizada posteriormente. 
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As principais características das estações de qualidade do ar (CCDR-LVT) e sua 

localização são apresentadas no Quadro 5.28 e Figura 5.46. 

 

Figura 5.46 – Localização das Estações de qualidade do ar – Camarinha e Quebedo 

Nota: Para a estação de qualidade do ar dos Arcos não existem coordenadas disponíveis. Desta forma 

não foi possível localizá-la na figura anterior. 

 

Quadro 5.28 – Características das estações de qualidade do ar de Camarinha, 

Quebedo e Arcos 

Estação 
Coordenadas Gauss 

Militar (m) 

Tipo de 

Ambiente 

Tipo de 

Influência 
Poluentes analisados 

Data de 

início 

Camarinha 
Latitude – 174047 m 

Longitude – 135550 m 
Urbana Fundo 

NO; NO2; NOx; O3; 

SO2; PM10; PM2.5; CO 
01/10/2002 

Quebedo 
Latitude – 173378 m 

Longitude – 134309 m 
Urbana Tráfego 

NO; NO2; NOx; SO2; 

PM10; C6H6; CO 
01/05/2002 

Arcos --- Urbana Fundo NO, NO2, NOx, O3, CO 05/04/2002 

No Quadro 5.29 são apresentados os valores dos poluentes analisados para o ano 

de 2005, em cada uma das estações: 

Estação Qualidade do Ar - 

Quebedo 

Fábrica da SECIL 

Estação Qualidade do Ar - 

Camarinha 
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Quadro 5.29 – Emissões de poluentes analisadas, para 2005 

Valor Médio Anual (µg/m3) Valor Máximo Anual (µg/m3) 

Base 

horária 
Base 8h 

Base 

24h 
Base horária Base 8h 

Base 

24h 

Estação 

de 

Qualidade 

do Ar 
NO2 SO2 O3 CO PM10 NO2 SO2 O3 CO PM10 

Camarinha 24,1 2,3 62,3 278,9 38,6 115,5 219,2 165,7 1733,2 142,0 

Quebedo 32,1 2,0 - 366,9 39,7 153,4 106,4 - 2332,1 117,3 

Arcos 20,0 -- 59,9 261,8 -- 120,0 -- 167,4 1146,3 -- 

Da análise do quadro anterior constata-se que o valor máximo anual de O3 e PM10 

excede os valores legais (120 µg/m3 e 50 µg/m3, respectivamente), nas estações 

da Camarinha e Quebedo. 

No que se refere à rede de qualidade do ar pertencente à SECIL, esta é constituída 

por quatro estações, cuja localização e características são as apresentadas no 

Quadro 5.30 e Figura 5.47. 
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Figura 5.47 – Localização das Estações de qualidade do ar – SECIL-Outão 

 

Quadro 5.30 – Características das estações de qualidade do ar de Quinta da 

Murteira, Hospital Ortopédico de Santiago no Outão, Castelo de S. Filipe e Tróia 

(campo de golf) 

Estação 

Coordenadas 

Geográficas (Datum 

Lisboa) 

Poluentes 

analisados 

Data de 

início 

Quinta da Murteira 
38º 29' 65'' N 

8º 59' 39'' W 

NOx, SO2, O3, CO, 

PM10, PM2,5 
Maio 2006 

Hospital Ortopédico de Santiago no 

Outão 

38º 29' 31'' N  

8º 56' 02'' W 

NOx, SO2, O3, CO, 

PM10, PM2,5 
Maio 2006 

Tróia (campo de golf) 
38º 28' 78'' N 

8º 53' 42'' W 

NOx, SO2, O3, CO, 

PM10, PM2,5 
Maio 2006 
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Estação 

Coordenadas 

Geográficas (Datum 

Lisboa) 

Poluentes 

analisados 

Data de 

início 

Castelo de S. Filipe 
38º 30' 91'' N  

8º 54' 75'' W 
O3 e CO  Maio 2006 

 

Nos quadro seguintes são apresentados os dados referentes à monitorização 

realizada nas estações de qualidade do ar da SECIL para os seguintes poluentes: 

Partículas, Dióxido de Enxofre, Dióxido de Azoto, Ozono e Monóxido de Carbono (no 

período de Maio de 2006/Abril de 2007). 

 

Quadro 5.31 – Dados referentes à deposição de Partículas no solo, expresso em 

µg/m3, obtidos nas Estações de Qualidade do Ar da SECIL-Outão 

     Partículas 
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PM10 
LPSH 

50 
35 27 28 31 17 20 11 17 25 17 30 28 

Hospital Ortopédico 

Santiago Outão 
PM2,5 

LPSH 

25 
14 13 15 19 12 13 9 7 17 12 15 14 

PM10 
LPSH 

50 
22 18 15 21 15 9 8 2 16 13 15 15 

Quinta da Murteira 

PM2,5 
LPSH 

25 
10 12 13 18 18 12 34 41 55 39 15 14 

PM10 
LPSH 

50 
29 16 18 23 14 14 14 11 19 16 19 20 

Península de Tróia 

PM2,5 
LPSH 

25 
12 12 14 22 11 11 12 9 16 12 12 15 
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Quadro 5.32 – Dados referentes à deposição de Dióxido de Enxofre no solo, 

expresso em µg/m3, obtidos nas Estações de Qualidade do Ar da SECIL-Outão 

   Dióxido de Enxofre (SO2) 
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0,57   0,37 0,97 1,22 1,03 1,30 0,49 0,87 1,47 0,70 

Hospital 

Ortopédico 

Santiago 

Outão 
Diária 

LPSH 

125 
0,58   0,31 0,97 1,22 0,24  0,49 0,87 1,49 0,72 

Horária 
LPSH 

350 
1,89 2,78 2,22 2,40 1,49 0,47 0,52 0,60 0,57 0,76 0,98 0,90 

Quinta da 

Murteira 
Diária 

LPSH 

125 
1,91 2,77 2,17 2,41 1,49 0,47 0,49 0,62 0,62 0,76 0,98 0,92 

Horária 
LPSH 

350 
1,62 2,20 5,73 2,22 2,32 2,69 2,39 2,70 1,74   1,77 

Península de 

Tróia 
Diária 

LPSH 

125 
1,59 2,20 5,64 2,22 2,32 2,70 2,39 2,70 1,74   1,68 

 

Quadro 5.33 – Dados referentes à deposição de Dióxido de Azoto no solo, expresso 

em µg/m3, obtidos nas Estações de Qualidade do Ar da SECIL-Outão 

   Dióxido de Azoto (NO2) 
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Hospital 

Ortopédico 

Santiago 

Outão 

Diária/P98 
LP98 

200 
30 35 43 37 27 125 2 54 89 154 54 54 

Quinta da 

Murteira 
Diária/P98 

LP98 

200 
30 24 33 43 27 26 34 47 42 34 14 14 

Península 

de Tróia 
Diária/P98 

LP98 

200 
40 27 41 36 36 35 48 47 49 40 38 39 
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Quadro 5.34 – Dados referentes à deposição de Ozono no solo, expresso em µg/m3, 

obtidos nas Estações de Qualidade do Ar da SECIL-Outão 

   Ozono (O3) 
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Hospital 

Ortopédico 

Santiago 

Outão 

Octo-

Horária 

LPS 

120 
93,2 94,8 89,8 102,1 75,0 71,0 53,7 51,5 45,2 70,4 83,9 100,3 

Horária 
LAP 

240 
81,0 79,4 78,8 92,2 67,3 62,5 58,2 56,2 44,9 63,0 80,8 90,2 

Quinta da 

Murteira Octo-

Horária 

LPS 

120 
81,0 79,5 79,0 92,1 67,6 61,6 55,5 55,0 45,0 63,0 80,7 88,3 

Horária 
LAP 

240 
83,7 79,2 80,6 90,9 64,6 57,8 39,9 52,7 42,1 58,7 80,2 91,5 

São Filipe 
Octo-

Horária 

LPS 

120 
83,7 79,2 80,6 90,9 64,8 57,9 10,8 4,9 42,2 57,8 79,9 72,6 

Horária 
LAP 

240 
95,1 96,9 84,9 103,7 72,0 69,2 61,4 58,5 40,0 68,1 92,5 105,5 

Península 

de Tróia Octo-

Horária 

LPS 

120 
95,2 96,7 77,0 103,6 72,2 69,4 61,6 58,6 38,6 67,6 92,1 102,5 

 

Quadro 5.35 – Dados referentes à deposição de Monóxido de Carbono no solo, 

expresso em µg/m3, obtidos nas Estações de Qualidade do Ar da SECIL-Outão 

   Mónoxido de Carbono (CO) 
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Outão 
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180 260 267 491 432 297 215 9099      

Quinta da 

Murteira 

Octo-

Horária 

LPSH 

10000 
53 227 81 234 244 218  9688      

São Filipe 
Octo-

Horária 

LPSH 

10000 
130 196 238 1334 1686 655        

Península 

de Tróia 

Octo-

Horária 

LPSH 

10000 
175 153 252 251 154 137  3146,2      
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5.5. COMPONENTE ECOLÓGICA 

A humanização do território provocada pela natural necessidade de 

desenvolvimento significa a intervenção nos sistemas naturais, podendo resultar 

em claras alterações para o equilíbrio ecológico e biológico desses mesmos 

sistemas, seja pela afectação da base trófica ou pela alteração das espécies de 

fauna ocorrentes na zona a sujeitar a intervenção. 

Em virtude das consequências inerentes a certas formas de intervenção, é 

extremamente importante uma análise correcta das intervenções, incluindo a 

previsão e avaliação dos impactes resultantes das acções efectuadas, minimizando-

os ou, se for exequível, evitando-os. 

Do ponto de vista da diversidade biológica, o conhecimento das espécies presentes, 

das suas inter-relações e das suas ligações aos ecossistemas a que se encontram 

associadas, é uma ferramenta fundamental para a correcta avaliação dos impactes 

decorrentes da intervenção. No entanto, se este objectivo pode ser atingido para 

um número reduzido de taxa, tal não é possível para todos os grupos existentes no 

local intervencionado. 

Assim sendo, o presente estudo tem como propósito uma caracterização da área de 

estudo no que diz respeito aos biótopos existentes e às suas componentes florística 

e faunística, sendo estas avaliadas independentemente e relacionadas com os 

biótopos identificados. 

 

5.5.1. METODOLOGIA GERAL 

Os dados necessários à caracterização dos biótopos/habitats e da suas 

componentes florística e faunística foram obtidos por três processos: a pesquisa de 

fontes bibliográficas, a interpretação de cartas de uso actual do solo e prospecções 

de campo. 

Com base na cartografia de ocupação do solo disponível para a área de implantação 

do projecto foram cartografados os principais biótopos encontrados, sendo 
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efectuada prospecção de campo de forma a corrigir/confirmar as bases 

cartográficas. Foi igualmente utilizada a informação cartográfica disponibilizada pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB, ex-Instituto da 

Conservação da Natureza, ICN) produzida no âmbito do Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 (www.icn.pt), nomeadamente no que concerne à distribuição de 

espécies classificadas e da presença/ausência de habitats classificados. 

A inventariação da flora e fauna da região realizou-se com o recurso a atlas de 

distribuição de espécies e a estudos realizados na mesma área, tendo sido 

efectuada uma prospecção de campo e recolhidos dados de presença/ausência de 

espécies. 

 

5.5.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área analisada para efeitos do presente estudo corresponde a toda a área em 

redor da Fábrica da SECIL-Outão considerada para efeitos de modelação de 

emissões, totalizando cerca de 17 540 hectares distribuídos pelos concelhos de 

Setúbal e Palmela, conforme pode ser observado na Figura 5.48. 
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Figura 5.48 – Localização da área de estudo 

 

5.5.3. ÁREAS CLASSIFICADAS DE PROTECÇÃO DA NATUREZA 

A área em estudo é parcialmente coincidente com a Serra da Arrábida, uma vez 

que a Fábrica da SECIL-Outão se encontra inserida, na sua totalidade, dentro dos 

limites quer do Parque Natural da Arrábida quer no Sítio de Interesse Comunitário 

PTCON0010 – Arrábida/Espichel: 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.127 

 

UVW 

 

Figura 5.49 – Áreas classificadas de protecção da natureza 

PTCON0010 – Arrábida/Espichel: Este Sítio de Interesse Comunitário ocupa 

uma área de 20 663 hectares (dos quais 15 131 hectares de área terrestre e 5 532 

hectares de área marinha) distribuídos pelos concelhos de Palmela, Sesimbra e 

Setúbal sendo parcialmente coincidente com o Parque Natural da Arrábida (52% da 

área terrestre e 27% da área marinha) e incluindo o Monumento Natural da Jazida 
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de Icnofósseis dos Lagosteiros, o Monumento Natural da Pedra da Mua e o Sítio 

Classificado Gruta do Zambujal. É igualmente coincidente com a Reserva 

Biogenética (Conselho da Europa) do Parque Natural da Arrábida e com a Zona de 

Protecção Especial PTZPE0050 – Cabo Espichel. 

Este Sítio de Interesse Comunitário é de uma extraordinária qualidade e 

diversidade do ponto de vista paisagístico e ecológico, e assume uma grande 

importância em termos de conservação. 

É marcado pela cadeia da Arrábida, sujeita ao clima mediterrânico mas sob forte 

influência atlântica dada a proximidade ao Oceano, encontrando-se orientada no 

sentido Nordeste/Sudoeste e acompanhando o rebordo costeiro meridional da 

península de Setúbal. 

Exibe arribas e falésias costeiras onde se podem observar comunidades de 

plumbagináceas endémicas (1240) ou, sobre calcários, zimbrais-carrascais 

dominados por Juniperus turbinata subsp. turbinata (5210). 

Nesta zona da Arrábida assume grande relevância a vegetação de carácter reliquial, 

em bom estado de conservação, onde se incluem formações vegetais com 

elementos macaronésicos de que são um magnífico exemplo os matos dominados 

por Euphorbia pedroi (5320), no único local de ocorrência em Portugal continental. 

Trata-se igualmente de uma área de elevadíssima importância para inúmeras 

comunidades e espécies calcícolas, distribuindo-se por afloramentos rochosos ou 

"terra rossa", sendo de referir as lajes calcárias dispostas em plataformas 

percorridas por fendas (8240 – habitat prioritário), os afloramentos colonizados por 

comunidades casmofíticas (8210) e as cascalheiras calcárias (8130). 

Boa cobertura do solo é também assegurada pelos matos baixos de urzes e/ou 

tojos (4030) e pelos matagais densos dominados por carrasco (Quercus coccifera 

subsp. coccifera) em cujas clareiras podem aparecer tojais e tomilhais (5330), 

sendo igualmente relevantes do ponto de vista ecológico os bosques de zambujeiro 

(Olea europaea var. sylvestris) e alfarrobeira (Ceratonia siliqua) (9320). 
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É importante destacar os prados rupícolas com plantas suculentas (6110 – habitat 

prioritário), os arrelvados vivazes frequentemente ricos em orquídeas (6210) e a 

existência pontual de juncais de Juncus valvatus em solos encharcados derivados 

de calcários dolomíticos (6410). 

Sobre areias dunares podem ainda encontrar-se comunidades arbustivas de 

Juniperus spp. (2250 – habitat prioritário) e dunas com pinhal-bravo (Pinus 

pinaster subsp. atlantica), com sob-coberto não perturbado recentemente (2270 – 

habitat prioritário). 

Em relação à flora, para além do endemismo arrabidense Convolvulus fernandesii, 

os elementos calcícolas são os mais importantes, destacando-se, entre outras 

espécies, os endemismos lusitanos Euphorbia transtagana, Iberis procumbens 

subsp. microcarpa, Arabis sadina e Pseudarrhenatherum pallens. 

No que concerne a espécies da Fauna, este Sítio inclui abrigos importantes para 

várias espécies de quirópteros sendo alguns particularmente relevantes como locais 

de criação e hibernação para o Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), 

sendo ainda um dos poucos Sítios de Interesse Comunitário com referência ao 

lepidóptero Callimorpha quadripunctaria, espécie prioritária, sendo ainda de referir 

a ocorrência dos cetáceos Bôto (Phocoena phocoena) e Roaz (Tursiops truncatus), 

espécies que ocorrem neste Sítio com relativa frequência. 

A costa da Arrábida/Espichel apresenta, em geral, fundos de baixa profundidade e 

que se encontram bem limitados pela linha de costa escarpada e pelas grandes 

profundidades dos canhões de Setúbal e Lisboa. 

Localizados num vasto sector da costa portuguesa onde os fundos arenosos 

dominam, os fundos rochosos (1170) da costa da Arrábida constituem uma 

particular excepção, já que resultam essencialmente da fragmentação da própria 

arriba. Realce para a existência de grutas total ou parcialmente submersas (8330). 

A orientação a Sul deste litoral, sendo única na costa ocidental portuguesa, oferece 

uma protecção eficaz aos ventos dominantes do quadrante Norte e à ondulação o 

que promove a reprodução, o desenvolvimento e a presença de um muito elevado 

número de espécies marinhas, muitas delas raras em Portugal, caso dos bancos de 
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areia permanente submersos com pradarias de Zostera marina (1110), habitat que 

todavia, devido à acção humana, se encontra em acelerada regressão. 

Para este sítio encontram-se referenciados 40 habitats naturais incluídos no Anexo 

B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (transposição das Directivas 

Habitats e Aves para a legislação nacional), dos quais oito são prioritários 

(destacados a negrito): 

 

Quadro 5.36 – Habitats naturais registados no SIC PTCON0010 – Arrábida/Espichel 

Código Designação 

1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda 

1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa 

1170 Recifes 

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré 

1240 Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. endémicas 

1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi) 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano – Salsoletea) 

2110 Dunas móveis embrionárias 

2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) 

2130 Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”) 

2150 Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno – Ulicetea) 

2250 Dunas litorais com Juniperus spp 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto – Lavanduletalia 

2270 Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster 

3280 
Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo – Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba 

3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo – Agrostidion 

4030 Charnecas secas europeias 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp 

5230 Matagais arborescentes de Laurus nobilis 

5320 Formações baixas de euforbiáceas junto a falésias 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6110 Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso – Sedion albi 

6210 
Prados secos semi-naturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco – Brometalia) 

(importantes habitats de orquídeas) 

6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero – Brachypodietea 
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Código Designação 

6310 Montados de Quercus de folha perene 

6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo – limosos (Molinion caeruleae) 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio – Holoschoenion 

8130 Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos 

8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

8240 Lajes calcárias 

8310 Grutas não exploradas pelo turismo 

8330 Grutas marinhas submersas ou semi-submersas 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

9320 Florestas de Olea e Ceratonia 

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

91E0 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno – Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

9330 Florestas de Quercus suber 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Para além dos habitats naturais acima referidos, este SIC apresenta valores 

importantes também no que respeita a espécies de flora e fauna protegidas pela 

Directiva Habitats (Quadro 5.37, com as espécies prioritárias a negrito). 

 

Quadro 5.37 – Espécies de flora e fauna incluídas nos anexos do Decreto-Lei n.º 

49/2005 registadas para o SIC PTCON0010 – Arrábida/Espichel 

Espécie Nome comum Anexo 

Flora 

Anthyllis lusitanica - B-V 

Arabis sadina - B-II/B-IV 

Armeria rouyana - B-II/B-IV 

Arnica montana Arnica B-V 

Convolvus fernandesii - B-II/B-IV 

Euphorbia transtagana - B-II/B-IV 

Herniaria marítima - B-II/B-IV 

Iberis procumbens ssp. microcarpa Rasmano B-II/B-IV 

Jonopsidium acaule Cocleária-menor B-II/B-IV 

Juncus valvatus - B-II/B-IV 

Limonium lanceolatum - B-II/B-IV 
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Espécie Nome comum Anexo 

Narcissus bulbocodium Campainhas-amarelas B-V 

Narcissus calcicola - B-II/B-IV 

Pseudarrhenatherum pallens - B-II/B-IV 

Ruscus aculeatus Gilbardeira B-V 

Scrophularia sublyrata - B-V 

Silene longicilia - B-II/B-IV 

Thymus camphoratus Tomilho-do-mar B-II/B-IV 

Thymus capitellatus - B-IV 

Thymus carnosus Tomilho-das-praias B-II/B-IV 

Thymus villosus ssp. vilosus - B-IV 

Ulex densus Tojo-gatunho B-IV 

Fauna 

Alytes obstetricans Sapo-parteiro B-IV 

Barbastrella brabastrellus Morcego-negro B-II/B-IV 

Bufo calamita Sapo-corredor B-IV 

Callimorpha quadripunctaria - B-II 

Chalcides bedriagai Cobra-de-pernas-pentadáctila B-IV 

Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura B-IV 

Coronella austriaca Cobra-lisa B-IV 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo B-IV 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão B-IV 

Euphydrias aurinia - B-II 

Felis silvestris Gato-bravo B-IV 

Genetta genetta Geneta B-V 

Lutra lutra Lontra B-II/B-IV 

Mauremys leprosa Cágado B-II/B-IV 

Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche B-II/B-IV 

Mustela putorius Toirão B-V 

Myotis daubentonii Morcego-de-água B-IV 

Myotis myotis Morcego-rato-grande B-II/B-IV 

Myotis mystacinus Morcego-de-bigodes B-IV 

Myotis nattereri Morcego-de-franja B-IV 

Phocoena phocoena Bôto B-II/B-IV 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão B-IV 

Rana iberica Rã-castanha B-IV 

Rana perezi Rã-verde B-V 

Rhinolophus euryale 
Morcego-de-ferradura-

mediterrânico 
B-II/B-IV 
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Espécie Nome comum Anexo 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande B-II/B-IV 

Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno B-II/B-IV 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco B-II/B-IV 

Tadarida teniotis Morcego-rabudo B-IV 

Triturus marmoratus Tritão-marmorado B-IV 

Tursiops truncatus Roaz B-II/B-IV 

 

5.5.4. FLORA E VEGETAÇÃO 

5.5.4.1. METODOLOGIA 

A caracterização da flora e vegetação da área de implantação foi efectuada 

recorrendo a estudos anteriormente realizados, a bibliografia geral sobre o tema e 

a prospecção de campo para determinação da presença/ausência de espécies 

indicadas nas consultas efectuadas. 

 

5.5.4.2. SÍNTESE COROLÓGICA E BIOCLIMÁTICA 

Em termos biogeográficos, e segundo Costa et al. (1998), a zona em estudo inclui-

se no REINO HOLÁRTICO, REGIÃO MEDITERRÂNICA, SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL, 

SUPER-PROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBÉRICO-ATLÂNTICA, PROVÍNCIA GADITANO-ONUBO-

ALGARVIENSE, SECTOR RIBATAGANO-SADENSE, , SUPERDISTRITO ARRABIDENSE. 

A Província GADITANO-ONUBO-ALGARVIENSE é uma unidade biogeográfica 

essencialmente litoral que se estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da Costa 

del Sol e aos arenitos das serras gaditanas do Campo de Gibraltar, e inclui os 

Sectores DIVISÓRIO PORTUGUÊS, RIBATAGANO-SADENSE, ALGARVIENSE, GADITANO-ONUBENSE 

e ALGÍBICO (os dois últimos ausentes do território português), sendo os substratos 

predominantemente arenosos e calcários. 

A flora e vegetação desta Província é abundante em endemismos 

paleomediterrânicos e paleotropicais lianóides e lauróides de folhas coriáceas, 
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sendo de destacar os endemismos Arabis sadina, Armeria gaditana, Armeria 

macrophylla, Cirsium welwitschii, Cistus lebanotis, Erica umbellata var. major, 

Euphorbia baetica, Herniaria marítima, Leuzea longifolia, Limonium lanceolatum, 

Linaria ficalhoana, Narcissus calcicola, Scilla odorata, Stauracanthus genistoides, 

Stauracanthus spectabilis subsp. vicentinus, Thymus carnosus ou Verbascum 

litigiosum. Destacam-se igualmente alguns táxones que têm a maior parte da sua 

área de distribuição nesta Província: Armeria pungens, Asparagus albus, Ceratonia 

siliqua, Corema album, Genista tournefortii, Halimium halimifolium, Lavandula 

pedunculata subsp. lusitanica, Quercus faginea subsp. broteroi, Retama 

monosperma, Stauracanthus boivinii ou Thymus villosus. 

A vegetação desta Província é original do ponto de vista sintaxonómico, com os 

bosques potenciais integrados em várias associações termófilas das alianças 

Quercion broteroi e Querco – Oleion sylvestris: os bosques de carvalho – cerquinho 

Arisaro – Quercetum broteroi, os zambujais arborescents Viburno tini – Oleetum 

sylvestris, os sobreirais silicícolas termomediterrânicos Oleo – Quercetum suberis, 

Myrto - Quercetum suberis e Asparago aphylli – Quercetum suberis e os azinhais 

termomediterrânicos calcícolas Smilaco – Quercetum rotundifoliae. Os matagais 

epinescentes esclerofíticos do Asparago albi – Rhamnetum oleoidis, Asparago 

aphylli – Myrtetum communis, Quercetum cocciferae – airensis e Melico arrectae – 

Quercetum cocciferae constituem outro tipo de vegetação florestal, neste caso 

nanofanerítica endémica da Província. 

Exemplos de vegetação não florestal são os matos psamófilos da ordem 

Stauracantho genistoidis – Halimietalia commutati (Coremion albi), o zimbral 

psamófilo Osyrio quadripartitae – Coremetum albi, as comunidades de dunas fixas 

do Artemisio crithmifoliae – Armerietum pungentis e o zimbral de arribas costeiras 

Querco cocciferae – Juniperatum turbinatae. 

O Sector RIBATAGANO-SADENSE é um território maioritariamente termomediterrânico 

sub-húmido, de fisiografia geralmente plana, sendo constituído pelas areias e 

arenitos plistocénicos e miocénicos dos vales do Tejo e Sado, prolongando-se até 

Melides e incluindo o afloramento calcário da Serra da Arrábida. Armeria rouyana, 

Armeria pinifolia, Juniperus navicularis, Thymus capitellatus, Limonium daveaui, 
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Serratula alcalae subsp. aristata e Halimium verticillatum são táxones endémicos 

deste Sector, sendo que Limonium lanceolatum tem aqui o seu limite setentrional. 

Euphorbia transtagana, Serratula monardii e Narcissus fernandesii têm as maiores 

áreas de distribuição nesta unidade. 

 

Fotografia 5.5 – Armeria rouyana – endemismo do Sector Ribatagano-Sadense 

 

A vegetação dominante é constituída por sobreirais da Oleo – Quercetum suberis e 

Asparago aphylli – Quercetum suberis, murteiras da Asparago aphylli – Myrtetum 

communis, matagais de carvalhiça da Erico – Quercetum lusitanicae e pelo mato 

psamófilo endémico deste Sector o Thymo capitellati – Stauracanthetum 

genistoidis. O salgueiral Salicetum atrocinero – australis é comum no leito de cheias 

das linhas de água das bacias do Sado e Tejo. 

O SUPERDISTRITO ARRABIDENSE é uma “ilha” calcária termomediterrânica 

maioritariamente exposta a Sul constituída pela Serra da Arrábida. Partilha 

numerosos endemismos com os do SECTOR DIVISÓRIO PORTUGUÊS, contudo Convolvus 

fernandesii e Euphorbia pedroi são espécies endémicas desta unidade 

biogeográfica. 
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Acer monspessulanum, Arabis sadina, Bartsia aspera, Cistus albidus, Fagonia 

cretica, Fumana laevipes, Helianthemum marifolium, Lavandula multifida, Narcissus 

calcicola, Phlomis purpurea, Quercus faginea subsp. broteroi, Santolina 

rosmarinifolia, Sideritis hirsuta var. hirtula, Stipa offneri, Teucrium haeseleri, 

Thymus zygis subsp. sylvestris, Ulex densus e Withania frutescens são espécies que 

se encontram aqui representadas e que permitem circunscrever este território em 

termos florísticos. 

 

Fotografia 5.6 –Quercus faginea (Carvalho-cerquinho) 

As comunidades dominantes neste SUPERDISTRITO são os carrascais arbóreos 

endémicos e a série florestala a ele associada: Viburno tini – Quercetum cocciferae 

-> Phillyreo – Arbutetum unedonis -> Phlomido purpureo – Cistetum albidi. O 

Querco cocciferae – Juniperetum turbinatae S. é a série edafoxerófila dominante 

das arribas marítimas e encostas abruptas cujas comunidades subseriais mais 

evidentes são o espartal Iberido – Stipetum offneri e o tojal Salvio – Ulicetum densi 

thymetosum sylvestris. Junto ao mar dispõe-se em mosaico com o Helianthemo – 

Limonietum virgatae. Neste SUPERDISTRITO ocorrem ainda os bosques Arisaro – 

Quercetum broteroi em solos hidricamente compensados, Viburno tini – Oleetum 

sylvestris em vertissolos e Lonicero implexae – Quercetum rotundifoliae em 

posições edafo-xerófilas. 
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Do ponto de vista ecológico (segundo Albuquerque, 1982), a área em análise 

enquadra-se na zona fito-climática: 

- AM.SM - Atlante-mediterrânica Sub-mediterrânica, que tem como elementos 

autofíticos o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o pinheiro-bravo 

(Pinus pinaster), o pinheiro-manso (Pinus pinea), o carvalho-cerquinho 

(Quercus faginea) e o sobreiro (Quercus suber); 

e nas zonas edafo-climáticas: 

- aAM – Aluvio Atlante-mediterrânica; 

- cAM – Calco Atlante-mediterrânica, que tem como elementos autofíticos o 

zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o carvalho-cerquinho (Quercus 

faginea) e a azinheira (Quercus rotundifolia); 

- cM.AM – Calco-mediterrânica Atlante-mediterrânica, que tem como 

elementos autofíticos a palmeira-anã (Chamaerops humilis), a alfarrobeira 

(Ceratonia siliqua), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), a 

amendoeira (Prunus dulcis), o carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e a 

azinheira (Quercus rotundifolia); 

- cMA.AM – Calco-mediterrâneo-atlânica Atlante-mediterrânica, que tem como 

elementos autofíticos o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o 

carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e a azinheira (Quercus rotundifolia). 
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Figura 5.50 – Extracto da Carta Ecológica (Albuquerque, 1982) 

 

5.5.4.3. ELENCO FLORÍSTICO E ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

O coberto vegetal da zona em estudo apresenta-se algo alterado em relação às 

estruturas originais ou quanto muito em relação às estruturas presumivelmente 

potenciais, principalmente nas zonas agricultadas e mesmo nas zonas de encosta 

por acção antrópica directa ou por acção de fogos. 

Efectivamente a acção do Homem desde há milénios, eliminando por corte a 

floresta primitiva e substituindo-a por zona de pastoreio e de agricultura; 

procedendo à queima sistemática dos biótopos que rapidamente se converteram 
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em matos (ou matagais) pirofílicos; e executando florestações extremas à base de 

um número muito reduzido de espécies, alterou de forma significativa a composição 

florística e estrutural de algumas zonas da área de estudo. 

Para selecção dos taxa vegetais com maior valor conservacionista potencialmente 

ocorrentes na área de estudo, considerou-se como critério a sua inclusão em, pelo 

menos uma, das seguintes listagens ou em legislação portuguesa específica no 

âmbito da protecção de espécies vegetais: 

 

Quadro 5.38 – Critérios de valorização dos taxa florísticos 

Categoria Descrição 

I - Anexo B-II do 

D.L. 49/2005, de 

24 de Fevereiro, 

prioritária 

Espécies vegetais prioritárias de interesse comunitário cuja conservação requer a designação 

de zonas especiais de conservação, incluídas no Anexo II da Directiva 92/43/CEE do 

Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à Protecção de Habitats Naturais e Seminaturais e 

da Fauna e Flora Selvagens; geralmente designada por Directiva Habitats, transposta para o 

direito interno pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro 

II - Anexo B-II do 

D.L. 49/2005, de 

24 de Fevereiro 

Espécies vegetais de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas 

especiais de conservação, incluídas no Anexo II da Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 

de Maio de 1992, relativa à Protecção de Habitats Naturais e Seminaturais e da Fauna e Flora 

Selvagens; geralmente designada por Directiva Habitats, transposta para o direito interno 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro 

III - Anexo B-IV 

do D.L. 49/2005, 

de 24 de 

Fevereiro 

Espécies vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa, incluídas no 

Anexo IV da Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à Protecção 

de Habitats Naturais e Seminaturais e da Fauna e Flora Selvagens; geralmente designada 

por Directiva Habitats, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de Fevereiro 

IV - Anexo B-V do 

D.L. 49/2005, de 

24 de Fevereiro 

Espécies vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração 

podem ser objecto de gestão, incluídas no Anexo V da Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 

21 de Maio de 1992, relativa à Protecção de Habitats Naturais e Seminaturais e da Fauna e 

Flora Selvagens; geralmente designada por Directiva Habitats, transposta para o direito 

interno pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro 

V - Legislação 

Portuguesa 

Legislação portuguesa específica relativa à preservação de taxa vegetais não incluídos na 

Directiva Habitats. 

De acordo com este método verifica-se estarem referenciados para a região onde 

se insere o projecto 24, taxa protegidos (Quadro 5.39). 
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Destes 24 taxa, quatro correspondem a uma espécie prioritária, dez não prioritárias 

incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, 

três espécies incluídas no Anexo B-IV do referido diploma, três espécies incluídas 

no Anexo B-V e três espécies protegidas por legislação portuguesa específica - o 

sobreiro (Quercus suber), a azinheira (Quercus ilex) e a oliveira (Olea europaea 

var. europaea). 

 

Quadro 5.39 - Taxa Vegetais com Estatuto Legal de referenciados para a região de 

implantação do projecto 

Espécie I II III IV V 

Anthyllis lusitanica    X  

Arabis sadina  X    

Armeria rouyana X     

Arnica montana     X  

Convolvus fernadesii X     

Euphorbia transtagana  X    

Herniaria marítima  X    

Iberis procumbensi subsp. microcarpa  X    

Jonopsidium acaule X     

Juncus valvatus  X    

Limonium lanceolatum  X    

Narcissus bulbocodium subsp. obesus    X  

Narcissus calcicola  X    

Olea europaea var. europaea     X 

Pseudarrhenatherum pallens  X    

Quercus ilex     X 

Quercus suber     X 

Ruscus aculeatus    X  

Silene longicillia  X    

Thymus camphoratus X     

Thymus capitellatus   X   

Thymus carnosus  X    

Thymus villosus   X   

Ulex densus   X   

 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.141 

 

UVW 

Em função das condicionantes acima mencionadas, não foi possível a 

identificação/registo de nenhuma das espécies selvagens protegidas presentes na 

área de estudo, sendo todas as espécies referenciadas para a área incluídas no 

Anexo da Componente Ecológica. 

No entanto, a informação fornecida pelo Instituto da Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (ICNB) que foi utilizada para a elaboração do Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000 indica as áreas de potencial ocorrência de seis das espécies 

anteriormente referidas incluídas no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de Fevereiro (Figura 5.51): 
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Figura 5.51 – Localização potencial das espécies importantes para a conservação 

(anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) (fonte: ICNB) 
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5.5.4.4. HABITATS CONSIDERADOS 

A análise da cartografia de ocupação do solo, aliada aos elementos disponibilizados 

pelo Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade e aos constantes do 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 possibilitaram a identificação de 41 estruturas 

distintas na área de estudo e o registo de 18 habitats distintos incluídos no Anexo 

B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (desenho EIA-RF.00-BIO-01): 

Quadro 5.40 – Habitats identificados na área de estudo 

Habitat Designação Área (ha) Percentagem 

11.1 Oceano 586,47 4,20 

1130 Estuário 402,70 2,88 

1240 
Arribas com vegetação das costas mediterrânicas com 

Limonium spp endémicas 
2,16 0,02 

2270 Dunas com florestas de Pinus spp* 0,80 0,01 

4030 Charnecas secas europeias 35,58 0,25 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp 1,39 0,01 

5230 Matagais arborescentes de Laurus nobilis* 80,06 0,57 

5320 Formações baixas de Euforbiáceas junto a falésias 12,98 0,09 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 2.812,57 20,14 

62.4 Rochas nuas 18,96 0,14 

6210 

Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato 

calcário (Festuco - Brometalia) (importantes habitats de 

orquídeas) 

208,81 1,50 

6220 
Subestepes de gramíneas e anuais (Thero - 

Brachypodietea)* 
103,50 0,74 

6310 Montados de Quercus spp de folha perene 899,76 6,44 

6310/83.41 Montados de Quercus spp de folha perene/Pinhal manso 166,11 1,19 

6310/83.42 Montados de Quercus spp de folha perene/Pinhal bravo 109,53 0,78 

82.1 Culturas anuais 2.047,22 14,66 

82.22 Viveiros/estufas 18,68 0,13 

8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 234,76 1,68 

8240 Lajes calcárias* 2,49 0,02 

83.1 Pomares 456,77 3,27 

83.10 Olivais 1.392,24 9,97 

83.2 Vinha 834,94 5,98 

83.31 Eucaliptal 85,06 0,61 

83.31/83.42 Eucaliptal/pinhal bravo 14,90 0,11 

83.39 Outras folhosas 83,06 0,59 
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Habitat Designação Área (ha) Percentagem 

83.41 Pinhal manso 475,57 3,41 

83.42 Pinhal bravo 777,82 5,57 

83.42/83.31 Pinhal bravo/eucaliptal 59,29 0,42 

83.49 Outras resinosas 11,29 0,08 

86.1 Áreas urbanas 1.165,39 8,34 

86.2 Áreas industriais 230,48 1,65 

86.4 Zonas portuárias 48,80 0,35 

86.9 Infra-estruturas e equipamentos 60,88 0,44 

87.1 Áreas nuas ou ruderalizadas 153,30 1,10 

87.3 Pedreiras 77,95 0,56 

91B0+91E0 Freixiais e amiais* 63,47 0,45 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 191,41 1,37 

92B0 

Florestas - galerias junto aos cursos de água intermitentes 

mediterrânicos com Rhododendron ponticum, Salix e outras 

espécies 

7,51 0,05 

9320 Florestas de Olea e Ceratonia 16,46 0,12 

9330 Florestas de Quercus suber 12,26 0,09 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 1,76 0,01 

Total 13.965,14 100,00 

Os habitats assinalados (*) são prioritários ao abrigo do disposto no Decreto-lei n.º 49/2005 de 24 de 
Fevereiro 

Da análise do quadro anterior resulta que 61,58% da área analisada não é passível 

de classificação enquanto habitat natural do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, 

36,63% apresenta características que possibilitam classificação como habitat 

natural e 1,79% da área considerada corresponde a habitats naturais prioritários ao 

abrigo do referido diploma (figuras seguintes): 

Incluído
36,63%

Incluído - 
prioritário

1,79%

Não 
incluído
61,58%

 

Figura 5.52 – Classificação dos habitats identificados 
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Figura 5.53 – Representação espacial dos habitats identificados 

Seguidamente, apresenta-se uma caracterização dos habitats identificados: 

11.1 – Oceano: corresponde à zona costeira oceânica da área de estudo, após a foz 

do Rio Sado; 

1130 – Estuário: Os estuários estendem-se desde a foz até ao limite das águas 

salobras, i.e., espacialmente correspondem ao troço final de um rio sujeito ao fluxo 

bidiário das marés. Dada a complexidade ecológica e geomorfológica de muitos 

estuários é frequente o uso do conceito de “sistema estuarino”. Para além de 
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extensas áreas desprovidas de vegetação vascular, nos estuários são frequentes 

comunidades de plantas vasculares halófilas ou sub-halófilas especializadas; 

1240 – Arribas com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp 

endémicas: este habitat corresponde a arribas litorais com vegetação mediterrânica 

com Limonium e Armeria endémicas (Crithmo – Daucion halophili, classe Crithmo – 

Limonietea), sobranceiras ao mar e submetidas a ventos carregados de sal 

(salsugem), colonizadas por comunidades perenes de fraco grau de cobertura, 

constituídas por pequenos geófitos, caméfitos e hemicríptófitos rupícolas, entre os 

quais se conta um elevado número de microendemismos de distribuição restrita dos 

géneros Limonium e Armeria.  

2270 – Dunas com florestas de Pinus spp (habitat prioritário): este habitat 

corresponde a Dunas mediterrânicas – terciárias ou paleodunas – com pinhais-

bravos (de Pinus pinaster subsp. atlantica) ou pinhais-mansos (de Pinus pinea) 

adultos, plantados ou de regeneração natural, com sob-coberto dominado por 

vegetação arbustiva espontânea, evoluída e sem uma história de perturbação 

recente. 

4030 – Charnecas secas europeias: este habitat corresponde a matos baixos, de 

elevado grau de cobertura, dominados por nanofanerófitos, com as espécies mais 

frequentes pertencentes à famílias das ericáceas (gén. Daboecia, Erica e Calluna), 

cistáceas (gén. Halimium, Helianthemum, Tuberaria e, pontualmente, Cistus), 

leguminosas (gén. Genista, Stauracanthus, Pterospartum e Ulex), ou seja, plantas 

estritamente heliófilas, formadoras de húmus do tipo mor e adaptadas a ciclos 

curtos de recorrêcia do fogo. 

5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp: corresponde a matagais (zimbrais 

- carrascais) nano a micro-fanerofícos, litorais e sub-litorais co-dominados pela J. 

turbinata subsp. turbinata e Quercus coccifera. Outros arbustos e lianas xerofíticos 

podem ser codominantes, como por exemplo, Rhamnus oleoides subsp. oleoides, 

Pistacia lentiscus, Jasminum fruticans, Olea europaea var. sylvestris, Asparagus 

albus, Myrtus communis, Smilax aspera, Rubia peregrina. 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.147 

 

UVW 

5230 – Matagais arborescentes de Laurus nobilis (habitat prioritário): dominância 
de Laurus nobilis; presença frequente de Arbutus unedo e ocasional de Viburnum 

tinus, apresentando mosaicos sucessionais frequentes com comunidades das 

faciações sub-higrófilas da série calcícola dos bosques marcescentes de Quercus 

faginea subsp. broteroi (Arisaro-Querco broteroi S.) 

5320 – Formações baixas de Euforbiáceas junto a falésias: Comunidades arbustivas 

crassicaules dominadas por Euphorbia pedroi, em falésias rochosas calcárias sobre 

o mar, da Serra da Arrábida, Sesimbra e Cabo Espichel, tratando-se de uma 

comunidade endémica da Arrábida. Outros táxones: Juniperus turbinata subsp. 

turbinata, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides 

subsp. oleoides; 

5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos: matagais densos dominados 

geralmente por carrasco (Quercus coccifera subsp. coccifera) constituídos 

maioritariamente por arbustos pirófilos paleo-mediteránicos esclerofilos, adaptados 

a ciclos de recorrência de fogo não muito curtos, com a capacidade de rebentar de 

toiça após perturbação (sprouters). Além do Quercus coccifera subsp. coccifera 

estão presentes, em combinações florísticas varáveis, muitas outras espécies de 

arbustos, e.g. Asparagus albus, A. aphyllus, A. acutifolius, Coronilla juncea, C. 

glauca, Ephedra fragilis, Jasminum fruticans, Myrtus communis, Olea europaea var. 

sylvestris (arbustiva), Osyris alba, O. lanceolata, Pistacia lentiscus, P. terebinthus, 

Phillyrea angustifolia, Ph. media, Phlomis purpurea, Rhamnus alaternus, R. oleoides 

subsp. oleoides, Teucrium fruticans, Viburnum tinus. 

62.4 – Rochas nuas: este habitat não se encontra inserido nos anexos do Decreto-

Lei n.º 49/2005, correspondendo a zonas rochosas expostas não passíveis de 

classificação enquanto habitat natural; 

6210 – Prados secos seminaturais em substrato calcário: Arrelvados vivazes 

calcícolas, heliófilos, densos, com orquídeas, dominados pelo Brachypodium 

phoenicoides. Composição florística: 
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- hemicriptófitos e geófitos calcícolas mais frequentes: Avenula occidentalis, 

Brachypodium phoenicoides, Dactylis glomerata var. hispanica, Gladiolus 

illyricus, Phlomis lychnitis, Salvia sclareoides;  

- espécies de orquídeas, e.g.: Aceras antropophora, Anacamptis pyramidalis, 

Ophrys dyris, O. fusca, O. lutea, O. scolopax, O. tenthredinifera, O. vernixia, 

Orchis collina, O. italica, O. mascula, O. morio, O. papilionacea. 

6220 – Subestepes de gramíneas e anuais (Thero – Brachypodietea) (habitat 

prioritário): Comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e/ou perenes 

submetidas a uma pressão variável de pastoreio - Classes Helianthemetea guttati 

p.p., Festuco-Brometea p.p., Lygeo-Stipetea, Poetea bulbosae, Stipo giganteae-

Agrostietea castellanae. 

6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene: mosaico de pastagens naturais 

perenes sob coberto variável, pouco denso, de sobreiros (Quercus suber) ou/e 

azinheiras (Q. rotundifolia), associado a um sistema de pastorícia extensiva por 

ovinos e por vezes incluindo parcialmente sistemas de agricultura arvense 

extensiva em rotações longas. São dominadas por hemicriptófitos cespitosos, 

principalmente Poa bulbosa, Trifolium sp. pl. e Plantago sp. pl. e mais raramente 

correspondem a pastagens anuais. 

82.1 – Culturas anuais: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo a zonas de produção agrícola em regime 

de sequeiro ou regadio; 

82.22 – Viveiros/estufas: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo a áreas ocupadas com explorações 

agrícolas e florestais permanentes; 

8210 – Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmófitica: corresponde a 

afloramentos de rochas carbonatadas colonizados por comunidades vasculares 

casmofíticas, calcícolas e termófilas. Estas comunidades colonizam fissuras verticais 

e horizontais estreitas de rochas carbonatadas (calcários puros, dolomíticos e 

margosos), caracterizando-se pela presença de hemicriptófitos, geófitos ou 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.149 

 

UVW 

caméfitos muito especializados onde, entre outras espécies, se destacam pela sua 

raridade Asplenium petrarchae e Narcissus calcicola.  

8240 – Lajes calcárias (habitat prioritário): lajes calcárias, horizontais a pouco 

inclinadas, delimitadas por um reticulado de fendas profundas no interior das quais 

se desenvolvem mosaicos de vegetação arbustiva, rupícola, escionitrófila anual e 

herbácea vivaz. Composição florística: 

- flora rupícola (paredes das fendas), e.g.: Asplenium ruta-muraria, A. 

trichomanes, Ceterach officinarum; 

- o espécies de matagal, e.g.: Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Olea 

europaea var. sylvestris, Rubia peregrina, Smilax aspera, Asparagus 

acutifolius; 

- o espécies herbáceas esciófilas, e.g.: Arisarum vulgare, Geranium 

purpureum, Centranthus calcitrapae, Mercurialis perennis); 

- o espécies características de arrelvados vivazes meso-xerófilos, e.g.: 

Brachypodium phoenicoides; 

83.1 – Pomares: este habitat não se encontra inserido nos anexos do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, incluindo as áreas destinadas à produção frutícola; 

83.10 – Olivais: este habitat não se encontra inserido nos anexos do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, e corresponde a pomares de oliveiras (Olea europaea var, europaea); 

83.2 – Vinha: este habitat não se encontra inserido nos anexos do Decreto-Lei n.º 

49/2005, incluindo todas as áreas destinadas à produção de vinha; 

83.31 – Eucaliptal: este habitat não se encontra inserido nos anexos do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, correspondendo a zonas destinadas à exploração florestal de eucalipto 

(Eucalyptus globulus); 

83.39 – Outras folhosas: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, incluindo áreas ocupadas com espécies folhosas exóticas 

infestantes como as acácias; 
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83.41 – Pinhais mansos: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo a manchas semi-naturais de Pinus pinea 

destinadas à exploração florestal; 

83.42 – Pinhais bravos: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo a zonas de floresta de produção de 

pinheiro bravo (Pinus pinaster); 

83.49 – Outras resinosas: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, dizendo respeito a áreas destinadas à produção florestal 

de espécies de resinosas que não do género Pinus; 

86.1 – Áreas urbanas: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo a zonas edificadas de uso humano; 

86.2 – Áreas industriais: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo a zonas dominadas por edifícios fabris; 

86.4 – Zonas portuárias: este habitat não se encontra inserido nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo à área ocupada pelo porto de Setúbal; 

86.9 – Infra-estruturas e equipamentos: este habitat não se encontra inserido nos 

anexos do Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo às áreas ocupadas com infra-

estruturas urbanas e equipamentos diversos; 

87.1 – Áreas nuas ou ruderalizadas: este habitat não se encontra inserido nos 

anexos do Decreto-Lei n.º 49/2005, correspondendo a zonas degradadas com 

elevado grau de intervenção antrópica; 

87.3 – Pedreiras: este habitat não se encontra inserido nos anexos do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, correspondendo a zonas ocupadas por pedreiras; 

91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia: corresponde a mesobosques 

edafo-higrófilos não ripícolas de Fraxinus angustifolia. Composição florística: 

- estrato arbóreo – árvores higrófilas (e.g. Fraxinus angustifolia e Salix 

atrocinerea); 
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- árvores mesófilas (e.g. Q. faginea subsp. broteroi); 

- estrato arbustivo – espécies características dos matagais espinhosos 

subseriais (classe Rhamno - Prunetea) (e.g. Crataegus monogyna, Rosa 

sp.pl. e Rubus sp.pl.); 

- estrato herbáceo – espécies escionitrófilas anuais (classe Cardamino 

hirsutae - Geranietea purpurei) e escionitrófilas perenes (classe Gálio - 

Urticetea); 

91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno – Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) (habitat prioritário): Bosques de amieiros de 

margens de cursos de água permanentes (galerias ripícolas). Composição florística: 

- estrato arbóreo – Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Laurus nobilis, Salix 

atrocinerea; 

- estrato arbustivo – arbustos espinhosos como Crataegus monogyna e 

arbustos não espinhosos como Salix salvifolia, Frangula alnus e Sambucus 

nigra; 

- lianas – Bryonia dioica subsp. cretica, Hedera helix, Rubus sp. pl., Tamus 

communis e Vitis vinífera subsp. sylvestris;  

- estrato herbáceo – numerosas espécies higroesciófilas e nemorais, entre as 

quais numerosos pteridófitos, e.g. Asplenium onopteris, Athyrium filix-

femina, Blechnum spicant, Dryopteris sp. pl., Osmunda regalis, Polystichum 

setiferum; 

9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis: corresponde 

a bosques cerrados, não-higrófilos, com estrato arbóreo dominado por Q. faginea 

subsp. broteroi, com estratos lianóide - Smilax aspera, Tamus communis, Rubia 

peregrina s.l., Vinca difformis, Rosa sempervirens, Bryonia dioica, Clematis sp. pl. - 

arbustivo latifoliado/espinhoso – Viburnum tinus, Myrtus communis, Phillyrea 

latifolia, Ruscus aculeatus, Genista tournefortii, Asparagus sp. pl.)- e herbáceo 

vivaz ombrófilo bem desenvolvidos. 
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92B0 - Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos 

com Rhododendron ponticum, Salix e outras espécies: corresponde a comunidades 

florestais ripícolas dominadas por Alnus glutinosa (amieiro) em mosaico, isto é, 

associadas a orlas arbustivas de Rhododendron ponticum subsp. baeticum, com 

presença esporádica de outras árvores higrófilas (e.g. Salix atrocinerea) e sub-

bosque nemoral lianóide (e.g. Lonicera periclymenum susbp. hispanica, Tammus 

communis, Vinca difformis, Hedera maderensis subsp. iberica) e herbáceo muito 

rico em ervas vivazes ombrófilas-higrófilas e pteridófitos (e.g. Arum italicum, 

Campanula alata (= C. primulifolia), Carex pendula, Iris foetidissima, Euphorbia 

amygdaloides, Viola riviniana, Primula vulgaris, Polystichum setiferum, Osmunda 

regalis, Athyrium filix-foemina). A orla arbustiva (etapa de substituição) destes 

amiais corresponde a uma comunidade sub-higrófila de matagal alto perenifólio, 

dominado por Rhododendron ponticum subsp. baeticum, Frangula alnus subsp. 

baetica, Myrica faya, Erica arborea e Arbutus unedo; 

9320 – Florestas de Olea e Ceratonia: Comunidades florestais dominadas por 

zambujeiros arbóreos (Olea europaea var. sylvestris), geralmente de porte elevado, 

por vezes com presença não-dominante de alfarrobeiras (Ceratonia siliqua) sobre 

solos geralmente argilosos. 

- Estrato arbóreo: Ceratonia siliqua, Olea europaea var. sylvestris; 

- Estrato lianóide: Smilax aspera, Rubia peregrina, Tamus communis, Bryonia 

cretica subsp. dioica, Clematis flammula, Lonicera peryclimenum subsp. 

hispanica, Lonicera etrusca, Vinca difformis, Rosa sempervirens; 

- Estrato arbustivo: Viburnum tinus subsp. tinus, Phillyrea latifolia, Myrtus 

communis, Rhamnus oleoides subsp. oleoides, Rhamnus alaternus, 

Asparagus aphyllus, Asparagus albus, Phlomis purpúrea; 

- Estrato herbáceo vivaz: Arum italicum, Biarum arundanum, Biarum galliani, 

Arisarum vulgare, Carex distachya, Luzula forsteri subsp. baetica, 

Deschampsia stricta, Gennaria diphylla, Hyacinthoides hispanica. 

9330 – Florestas de Quercus suber: comunidades florestais predominantemente 

perenifólias, de copado denso e cerrado, dominado pelo sobreiro (Quercus suber), 

com sinúsias lianóide, arbustiva latifoliada/espinhosa, herbácea vivaz ombrófila e 
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por vezes muscinal e epifítica bem desenvolvidas; assentes em todos os tipos de 

substrato, excepto os de reacção básica, com nenhuma ou escassa intervenção 

humana recente Podem estar presentes outras árvores como, por exemplo Olea 

europaea subsp. sylvestris, Ceratonia siliqua, Fraxinus angustifolia, Pyrus cordata, 

Pyrus bourgaeana, Celtis australis, Pinus pinaster subsp. atlantica, Arbutus unedo, 

Erica arborea. No estrato lianóide podem ocorrer, por exemplo: Smilax aspera, 

Tamus communis, Rubia peregrina s.l., Rosa sempervirens, Brionia dioica, Clematis 

sp. pl., Hedera sp. pl. No estrato arbustivo são frequentes arbustos latifoliados de 

folhas cerosas e coriáceas: (e.g. Viburnum tinus, Arbutus unedo, Myrtus communis, 

Phillyrea latifolia, Ruscus aculeatus). No estrato arbustivo podem ocorrer arbustos 

espinhosos não-heliófilos/malacófilos (e.g. Asparagus sp. pl., Genista falcata, etc.). 

No estrato herbáceo, dominam os geófitos e hemicriptófitos herbáceos: (e.g. 

Asplenium onopteris, Geum sylvaticum, Carex distachya, Galium scabrum, Luzula 

forsteri subsp. baetica, Hyacintoides hispanica, Paeonia broteroi, Sanguisorba 

hybrida s.l.) 

9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia: corresponde a bosques 

estremes de azinheira ou co-dominados por Q. x mixta (= Q. suber x Q. 

rotundifolia), Olea europaea subsp. sylvestris, Quercus faginea subsp. broteroi, 

Osyris lanceolata, Ceratonia siliqua. São frequentes, como orla natural de matagal 

ou mato camefítico de substituição, matos de Quercus coccifera, Rhamnus oleoides 

subsp. oleoides, Asparagus albus. Outras comunidades sub-seriais específicas deste 

subtipo são as comunidades com arbustos basófilos (e.g. Ulex densus, Thymus 

sylvestris, T. lotocephalus, Thymbra capitata, Sideritus arborescens subsp. 

lusitanica, Genista hirsuta). 

Como é possível constatar, a diversidade ecológica da região em estudo é 

extremamente elevada, muito devido às características excepcionais de localização 

e orientação dos maciços serranos e às condições climáticas e de substrato. 

Por outro lado, as actividades humanas na região restringem-se, na maior parte 

dos casos, às zonas mais propícias de vale e, em função da existência de uma área 

classificada de protecção da natureza, as zonas de maior sensibilidade e valor 

ecológico e biológico são “poupadas” à acção do Homem. 
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Uma situação importante na preservação dos recursos biológicos na região prende-

se com a actividade extractiva. De facto, a exploração de recursos minerais na zona 

da Arrábida quer para a obtenção de pedra para construção, quer para a obtenção 

de matéria-prima para a indústria cimenteira provocou impactes importantes na 

área. No caso específico da fábrica SECIL do Outão, encontram-se em curso 

programas de recuperação das pedreiras em exploração e abandonadas na área 

sob sua jurisdição, que promovem a plantação de espécies características dos 

ecossistemas mediterrânicos, estruturadas de forma sucessiva com a inclusão de 

espécies arbóreas – carvalho-cerquinho (Quercus faginea), zambujeiro (Olea 

europaea var. sylvestris), pinheiro-do-Alepo (Pinus halepensis), alfarrobeira 

(Ceratonia siliqua) – e arbustivas – folhado (Viburnum tinus), murta (Myrtus 

communis), aroeira (Pistacia lentiscus), medronheiro (Arbutus unedo), carrasco 

(Quercus coccifera), sabina-da-praia (Juniperus turbinata), madressilva (Lonicera 

implexa), giesta (Cytisus grandiflorus), rosmaninho (Lavandula luisieri), alecrim 

(Rosmarinus officinalis), piorno (Lygos monosperma), pascoínha (Coronilla 

valentina) e lentisco (Phyllirea angustifolia). 

5.5.4.5. ÁREAS SENSÍVEIS AO FOGO 

A conjunção dos elementos climáticos e do coberto vegetal da área de estudo 

(grande dominância de zonas de matos e floresta) indica a presença de numerosas 

zonas potencialmente vulneráveis à ocorrência de incêndios durante os meses de 

maior secura (Figura 5.54): 
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Figura 5.54 - Zonas de risco de incêndio 

5.5.4.6. CASO – ESTUDO: ANÁLISE DA DEPOSIÇÃO DE 
DIOXINAS E FURANOS ATRAVÉS DE LÍQUENES 

As dioxinas e furanos (Policlorodibenzeno-dioxinas e Policlorodibenzeno-furanos) 

estão entre as substâncias mais tóxicas presentes na Terra sendo, em função da 

sua composição química, tóxicos e persistentes no meio ambiente. Em 2004 

(Augusto, S., Pinho, P., Branquinho, C., Pereira, M.J., Soares, A. e Catarino, F., 

2004), foi realizado um estudo na península de Setúbal com o intuito de identificar 

as áreas de maior deposição destes compostos utilizando para o efeito líquenes, 
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como bioindicadores. De facto, existem algumas publicações referentes à utilização 

deste grupo como bioindicador da deposição de compostos orgânicos como PAH’s e 

PCB’s, sendo o mencionado estudo o primeiro a utilizar este grupo como 

bioindicador para dioxinas e furanos num estudo de âmbito regional, tendo 

igualmente sido analisadas as deposições de outros poluentes como sejam o 

Crómio e o Chumbo. 

Para a prossecução deste estudo foi utilizado como espécie bioindicadora a 

Xanthoria parietina numa rede de 60 pontos distribuídos pela totalidade da 

Península de Setúbal em locais com ocupação distinta (e.g. zonas agrícolas, áreas 

florestais ou zonas urbanas). As análises químicas dos líquenes recolhidos 

possibilitaram a obtenção de um padrão de distribuição espacial das concentrações 

de Dioxinas e Furanos para toda a península (Figura 5.55): 

 

Figura 5.55 – Distribuição espacial das concentrações de PCDD/F obtidas através da 

análise química de líquenes (adaptado de Augusto et al, 2004) 

Para além da determinação das concentrações de dioxinas e furanos, o estudo 

obteve igualmente as concentrações de outros poluentes nos mesmos termos 

(figuras seguintes): 
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Figura 5.56 – Distribuição espacial das concentrações de Cobre (Cu) obtidas 

através da análise química de líquenes (adaptado de Augusto et al, 2004) 

 

 

Figura 5.57 – Distribuição espacial das concentrações de Chumbo (Pb) obtidas 

através da análise química de líquenes (adaptado de Augusto et al, 2004) 

O estudo verifica que as concentrações de PCDD/F, de cobre e chumbo apresentam 

um gradiente espacial relacionado com zonas urbanas e industrial, sendo muito 
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difícil estabelecer uma separação das contribuições para a deposição de dioxinas e 

furanos das fontes urbanas das fontes industriais. Este facto fica a dever-se à 

complexidade da ocupação do solo, em que as zonas industriais se encontram 

inseridas em zonas de elevada densidade populacional. 

 

5.5.5. FAUNA 

5.5.5.1. METODOLOGIA 

A caracterização das comunidades faunísticas da área de estudo incide sobre quatro 

grandes grupos de vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves e mamíferos), 

tendo sido efectuada uma pesquisa bibliográfica exaustiva de forma a estabelecer 

um inventário representativo dos diversos grupos faunísticos ocorrentes na região 

nas diversas épocas do ano, recorrendo-se a atlas de distribuição de espécies 

(Anfíbios e Répteis – Crespo & Oliveira, 1989 - Aves – Rufino, 1989; Gooders, 

1990; Marques & Barros, 1998 - Mamíferos – Corbet & Ovenden, 1982; Mathias et 

al. 1999; Mitchell-Jones et al. 1999) e à prospecção da área de implantação. De 

igual modo foi obtida informação relevante para a área de implantação através do 

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB, ex-Instituto da 

Conservação da Natureza) 

5.5.5.2. COMUNIDADES FAUNÍSTICAS 

O elenco faunístico da área de estudo foi estabelecido através da informação obtida 

por consulta bibliográfica, por intermédio de especialistas nos diferentes grupos e 

pelas prospecções de campo realizadas. Não sendo possível comprovar a ocorrência 

real das espécies, relacionaram-se as suas preferências ecológicas com os habitats 

existentes na região e considerou-se que a sua ocorrência era apenas potencial. 

Foram inventariadas, para a área de estudo, 7 espécies de anfíbios, 13 espécies de 

répteis, 120 espécies de aves e 40 espécies de mamíferos (Figura 5.58), num total 

de 180 espécies de vertebrados (apresentadas no Anexo da Componente Ecológica 

– Anexo VIII). 
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Figura 5.58 - Número de espécies dos diferentes grupos faunísticos inventariados 

para a área de estudo e a sua relação ao número total de espécies existentes em 

Portugal 

É possível verificar as percentagens pouco elevadas em relação ao total nacional 

dos anfíbios (41,2%), répteis (46,4%) e as aves (38,5%), sendo que o grupo dos 

mamíferos (59,7%) atinge níveis mais elevados. Analisando os resultados 

referentes a esta componente biológica, a área de estudo apresenta uma 

diversidade faunística média, mas com uma composição das diferentes 

comunidades extremamente importante do ponto de vista conservacionista, com o 

grupo dos mamíferos a ser particularmente importante em função da presença de 

diversas espécies de morcegos cavernícolas com estatuto de ameaça elevado. 
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Herpetofauna 

A comunidade herpetofaunística da área de estudo é composta por 7 espécies de 

anfíbios e 13 espécies de répteis, salientando-se 6 espécies incluídas nos anexos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe as Directivas 92/43/CEE 

e 79/409/CEE para o direito interno, bem como outras a que foram atribuídas 

categorias de ameaça elevadas na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Anexo VIII – Componente Ecológica). Seguidamente referem-se as 

espécies mais importantes para a conservação: 

 

Quadro 5.41 – Espécies da herpetofauna mais importantes para a conservação 

Espécie Nome comum Motivo 

Anfíbios 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo 
Anexos B-II e B-IV do DL 

49/2005; NT (quase ameaçado) 

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra Anexo B-IV do DL 49/2005 

Hyla arborea Rela Anexo B-IV do DL 49/2005 

Rana perezi Rã-verde Anexo B-V do DL 49/2005 

Répteis 

Mauremys leprosa Cágado 
Anexos B-II e B-IV do DL 

49/2005 

Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura Anexo B-IV do DL 49/2005 

 

Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi): endemismo ibérico com uma 

ampla distribuição nacional, esta espécie apresenta uma marcada preferência por 

habitats encharcados, prados e lameiros, sendo particularmente resistente a níveis 

de salinidade relativamente elevados. A perda de habitats preferenciais e níveis de 

poluição elevados são as principais ameaças a esta espécie. 

Sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes): espécie que se distribui pelo Sul da 

França e Península Ibérica, apresenta características marcadamente cavadoras, 

utilizando para o efeito os fortes esporões negros (tubérculos metatarsais) que 

originaram o seu nome comum. Dada esta particularidade, é frequente a sua 
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presença em locais de solo pouco consistente, como areais, campos cultivados ou 

pastagens, onde se enterra durante o dia e se conserva nas épocas desfavoráveis. 

Rela (Hyla arborea): espécie de vasta distribuição europeia, apresenta notáveis 

características trepadoras utilizando os discos adesivos das extremidades dos 

dedos. Trata-se de uma espécie activa durante todo o dia, surgindo na proximidade 

de cursos e massas de água. 

 

Fotografia 5.7 – Rela (Hyla arborea) 

 

Rã-verde (Rana perezi): com uma distribuição pelo Sul de França e Península 

Ibérica, a Rã-verde é o mais difundido e abundante anfíbio da herpetofauna 

portuguesa, ocupando praticamente todos os tipos de ambiente aquático, 

distribuindo-se do nível do mar às zonas mais elevadas (e.g. Serra da Estrela). 

Cágado (Mauremys leprosa): presente na Península Ibérica e Norte de África, o 

Cágado é relativamente comum no Centro e Sul de Portugal, ocupando uma grande 

variedade de ambientes desde ribeiros de montanha de fundo rochoso, a tanques 

de irrigação, passando por cursos de água temporários e barragens. 

Cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis): com uma distribuição circunscrita a 

parte da bacia mediterrânica – Península Ibérica, Tunísia, Argélia, Marrocos, ilhas 
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de Pantelária, Sardenha e Malta – esta espécie é relativamente comum em 

Portugal, principalmente no Sul. Com um leque de preferências ambientais 

alargado, esta espécie é frequente em zonas urbanas. 

Avifauna 

A comunidade avifaunística compõe-se de 120 espécies com um alargado leque de 

preferências ambientais, das quais 18 estão incluídas no anexo A-I do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo VIII - Componente Ecológica). 

Seguidamente referem-se as espécies mais importantes para a conservação: 

 

Quadro 5.42 – Espécies de aves mais importantes para a conservação 

Espécie Nome comum Motivo 

Hieraaetus fasciatus Águia-de-Bonelli 
Anexo A-I do D.L. 49/2005 

(prioritária); EN (em perigo) 

Hieraaetus pennatus Águia-calçada 
Anexo A-I do D.L. 49/2005; NT 

(quase ameaçado) 

Circaetus gallicus Águia-cobreira 
Anexo A-I do D.L. 49/2005; NT 

(quase ameaçado) 

Circus cyaneus Tartaranhão-azulado 

Anexo A-I do D.L. 49/2005; 

VU/CR (vulnerável/criticamente 

em perigo) 

Falco peregrinus Falcão-peregrino 
Anexo A-I do D.L. 49/2005; VU 

(vulnerável) 

Bubo bubo Bufo-real 
Anexo A-I do D.L. 49/2005; VU 

(vulnerável) 

Caprimulgus europaeus Noitibó 
Anexo A-I do D.L. 49/2005; VU 

(vulnerável) 

Melanocorypha calandra Calhandra 
Anexo A-I do D.L. 49/2005; EN 

(em perigo) 

Águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus), uma espécie de ave de rapina de grande 

porte, que se encontra em declínio em toda a sua área de ocorrência. Esta espécie 

é prioritária ao abrigo do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (anexo A-I), 

sendo que na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal é proposta a 

integração na categoria EN (Em Perigo). No território nacional, esta espécie pode 

ocorrer numa fatia importante que compreende as serras do sudoeste, parte do 
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Alentejo, da Estremadura e das Beiras Interiores e ainda Trás-os-Montes. Com 

excepção das serras do sudoeste e do Tejo e Douro internacionais, esta espécie 

apresenta uma distribuição bastante dispersa. Dados populacionais parecem 

apontar para uma contracção da sua área de distribuição mas um aumento no 

número de casais componentes da população nacional. 

No que concerne ao habitat, parte da população portuguesa – principalmente a 

residente a Norte do Tejo – está fixada nos vales encaixados de ribeiras e rios mais 

importantes, em particular nas bacias do Tejo e Douro, nidificando em zonas 

escarpadas e utilizando as zonas de matagal e de montado como zonas de caça. 

 

Fotografia 5.8 – Águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus) 

Águia-calçada (Hieraaetus pennatus): espécie nidificante estival que se distribui por 

uma área bastante vasta formada por duas regiões: a Oeste (França, Península 

Ibérica e noroeste de África) e a Leste (Grécia e Balcãs até ao lago Baikal, norte do 

subcontinente indiano, Cáucaso e Ásia Menor). Em Portugal está ausente de grande 

parte das regiões Centro e Norte e no Algarve, ocorrendo regularmente em Trás-

os-Montes, Beiras interiores e no Alentejo, apresentando uma distribuição contínua 

nos distritos de Évora, Portalegre, Setúbal, Santarém, Castelo Branco e Guarda. 

Trata-se de uma espécie tipicamente florestal com nidificação arborícola, sendo que 
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o seu habitat de nidificação por excelência é o montado de sobro denso associado 

ou não a pinheiros dispersos ou em manchas, ocorrendo igualmente em montados 

de azinho relativamente densos – preferentemente com sobreiros e pinheiros à 

mistura – e ainda em áreas com preponderância de pinheiro-manso ou pinheiro-

bravo. 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus): de distribuição predominantemente paleártica, 

esta espécie ocorre como nidificante no Noroeste de África, nos países 

mediterrânicos e do Leste da Europa, estendendo-se ainda pela Rússia Europeia, 

Iraque, Irão, Cazaquistão até à Mongólia, Índia e arquipélago de Sonda. Grande 

parte estas populações migram para a África Tropical, numa faixa desde o Senegal 

até ao Sudão e Etiópia. Em Portugal distribui-se por uma considerável porção do 

território, ocorrendo de modo mais contínuo no Algarve (Serras), Alentejo, 

Ribatejo, Beiras interiores e, de forma mais irregular, em Trás-os-Montes, Minho, 

Beira Litoral e Estremadura. Em termos de habitat, no Sul consiste principalmente 

por montados e bosques de sobro e de azinho e matagais arborizados, sendo que 

no Centro e Norte ocorre principalmente em áreas onde o coberto florestal forma 

manchas de maior dimensão dando preferência ao pinhal. 
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Fotografia 5.9 – Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 

Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus): esta espécie reproduz-se na Eurásia (desde 

a Península Ibérica até à Península de Kamchatka, exceptuando a Itália, Grécia e 

outros países adriáticos) e na América do Norte, com populações totalmente 

migradoras na parte norte destas regiões e populações residentes, parcialmente 

migradoras ou dispersivas na restante. A sua área de reprodução em Portugal é 

periférica relativamente à sua distribuição no Paleártico ocidental, encontrando-se 

no limite sudoeste da mesma, ocorrendo como nidificante numa faixa estreita no 

norte. No Inverno ocorre numa grande parte do território com uma grande 

presença no Alentejo. 

Em termos de habitat, no que concerne à população nidificante é formado por 

terrenos abertos revestidos por matos baixos e por pinhais jovens, entrecortados 

por searas e pastagens de altitude, sendo os matos preferidos como biótopo de 

nidificação. 
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Falcão-peregrino (Falco peregrinus): espécie cosmopolita, ocorre em grande parte 

da Europa e da Ásia e nidifica na maioria dos países europeus, sendo que as 

populações do Norte e Leste são essencialmente migradoras e as do sul e oeste são 

sedentárias. Em Portugal, o Falcão-peregrino tem uma distribuição bastante 

alargada embora dispersa que compreende grande parte da região Norte e a parte 

central da região Centro e ainda as arribas marinhas de Portimão/Alvor até Sines, 

da Serra da Arrábida ao Cabo Mondego. Dados de dinâmica populacional registam 

um aumento populacional desta espécie no território nacional. Em termos de 

preferências ambientais, esta espécie apresenta um leque alargado, mas em regra 

não ocupa área muito florestadas, caçando em terrenos abertos como culturas 

agrícolas, pastagens e matos. 

Bufo-real (Bubo bubo): espécie com uma grande e contínua área de distribuição, 

que se estende desde o Círculo Polar Árctico aos países mediterrânicos europeus, 

Extremo Oriente, Sul da Índia e da China e de ocidente para oriente desde a 

Península Ibérica até às ilhas Sacalinas e leste de China. 

Em Portugal, apesar de não apresentar uma distribuição contínua, esta é ampla e 

compreende uma vasta parcela do território, desde o Algarve ao Norte e do Litoral 

até Espanha. É mais frequente na faixa raiana de Trás-os-Montes, Beiras interiores, 

Alentejo e Algarve, com as melhores e mais contínuas populações a localizarem-se 

na bacia do Rio Guadiana, nas bacias do Douro e Tejo internacionais e ainda nas 

serras do Sul. 

A maior parte da população nacional encontra-se nos vales alcantilados de grandes 

rios e ribeiras, mas também nas encostas declivosas de serras, nidificando em 

regra em escarpas e outros afloramentos rochosos. 

Noitibó (Caprimulgus europaeus): amplamente distribuída pelo continente europeu 

durante o período reprodutor, esta espécie ocupa principalmente o Norte e Centro 

de Portugal sendo mais raro no Sul. Ocupando áreas com arvoredo disperso, 

frequentando clareiras e áreas marginais de bosques de carvalhos, povoamentos 

florestais jovens e zonas abertas com vegetação arbustiva, surge desde o nível do 

mar até altitudes de 1000m. 
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Calhandra (Melanocorypha calandra): espécie com distribuição mediterrânica, Mar 

Negro, Norte do Médio Oriente, Norte de África e estepes da Ásia Central, ocorre no 

interior Sul de Portugal e em algumas zonas mais localizadas na Beira Alta. Em 

termos de habitat, esta espécie prefere estepes cerealíferas, constituindo os 

pousios e pastagens o seu habitat preferencial. 

Mamofauna 

A comunidade de mamíferos compõe-se de 40 espécies com um alargado leque de 

preferências ambientais, das quais 20 estão incluídas no anexos do Decreto-Lei n.º 

49/2005 de 24 de Fevereiro (Anexo VIII - Componente Ecológica). Seguidamente 

referem-se as espécies mais importantes para a conservação, quase 

exclusivamente espécies de morcegos: 

 

Quadro 5.43 – Espécies de mamíferos mais importantes para a conservação 

Espécie Nome comum Motivo 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande 
Anexos B-II e B-IV do D.L. 

49/2005; VU (vulnerável) 

Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno 
Anexos B-II e B-IV do D.L. 

49/2005; VU (vulnerável) 

Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico 

Anexos B-II e B-IV do D.L. 

49/2005; CR (criticamente em 

perigo) 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco 

Anexos B-II e B-IV do D.L. 

49/2005; CR (criticamente em 

perigo) 

Myotis myotis Morcego-rato-grande 
Anexos B-II e B-IV do D.L. 

49/2005; VU (vulnerável) 

Barbastrella barbastrellus Morcego-negro 

Anexos B-II e B-IV do D.L. 

49/2005; DD (informação 

insuficiente) 

Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche 
Anexos B-II e B-IV do D.L. 

49/2005; VU (vulnerável) 

Lutra lutra Lontra 
Anexos B-II e B-IV do D.L. 

49/2005; LC (pouco preocupante) 
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Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferruequinum): distribuindo-se pela 

Eurásia temperada é, em Portugal, mais comum no Norte e Centro surgindo apenas 

esporadicamente no Algarve. As colónias de criação abrigam-se principalmente em 

grandes edifícios mas podem utilizar igualmente grutas e minas, locais onde 

geralmente hibernam. Como habitat de caça, aparenta utilizar preferencialmente 

zonas bem arborizadas, com o uso ocasional de áreas abertas próximas destas. As 

principais ameaças prendem-se com a degradação do habitat por acção do Homem, 

tanto pela destruição de abrigos como pela alteração das zonas de alimentação. 

Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros): espécie de distribuição 

alargada (Irlanda até Caxemira e ao Noroeste Africano e da Etiópia e do Sudão até 

à Arábia Ocidental), em Portugal apresenta uma distribuição contínua sendo a 

espécie do género com maiores efectivos no país. Não sendo uma espécie 

exclusivamente cavernícola, pode criar tanto em edifícios como em grutas e minas, 

hibernando tradicionalmente em abrigos subterrâneos. Tal como a espécie 

anteriormente referida, prefere caçar em áreas florestadas, mas pode igualmente 

utilizar zonas de pastagem e ribeirinhas. As principais ameaças prendem-se com a 

degradação do habitat por acção do Homem, tanto pela destruição de abrigos como 

pela alteração das zonas de alimentação. 

Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale): ocorrendo do Sul da 

Europa e do Noroeste Africano até ao Turquemenistão e ao Irão, esta espécie é 

mais rara no Sul do que no Centro e Norte de Portugal, sendo que a população 

nacional não deve ultrapassar o milhar de indivíduos que se agrupam em menos de 

10 colónias durante a criação e hibernação. No caso português aparenta ocupar 

grutas e minas de dimensões relativamente grandes durante todas as épocas do 

ano, muito embora no Norte tenham sido registadas ocorrências em edifícios. As 

suas características coloniais e a concentração em poucos locais aumentam a sua 

vulnerabilidade. 

Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi): ocorrendo no território 

português nas minas e grutas do Centro e Sul, esta espécie apresenta uma 

distribuição global desde o Sul da Europa e Norte de África até à Transcaucásia e 
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Irão Ocidental através da Ásia Menor, restringindo-se a regiões de clima 

mediterrânico no espaço europeu. 

À semelhança da espécie anteriormente referida, a população nacional apresenta 

poucos efectivos que se agrupam num número reduzido de colónias durante a 

criação e hibernação. Abrigando-se exclusivamente em grutas e minas de grandes 

dimensões, encontra-se restrito a zonas onde estejam disponíveis locais com essas 

características, facto que aumenta a sua vulnerabilidade. 

Morcego-rato-grande (Myotis myotis): distribuindo-se pela Eurásia Ocidental a sul 

do Báltico, desde a Península Ibérica até à Ucrânia, Turquia, Israel, Líbano e Síria, 

em Portugal é relativamente frequente nas regiões Norte e Centro, surgindo 

esporadicamente no Algarve, sendo a população portuguesa constituída por menos 

de 10.000 indivíduos. Habita quase exclusivamente em abrigos subterrâneos mas 

aparenta utilizar igualmente outro tipo de abrigos durante o Inverno. As principais 

ameaças prendem-se com a degradação do habitat por acção do Homem, tanto 

pela destruição de abrigos como pela alteração das zonas de alimentação. 

Morcego-negro (Barbastrella barbastrellus): ocorrendo de Portugal ao Cáucaso e do 

Sul da Escandinávia e da Letónia até algumas ilhas do Mediterrâneo e Marrocos, é 

uma espécie rara no território nacional, desconhecendo-se os seus efectivos 

populacionais. No que concerne a habitats, esta é uma espécie florestal associada a 

florestas de folhosas bem desenvolvidas que ocupa cavidades em árvores, fendas 

de rochas, casas ou pontes durante o período estival. 

Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii): trata-se de uma das espécies de 

morcego com maior área de distribuição – ainda que possa estar mal definida em 

virtude de confusão com outras espécies do mesmo género – estando referida para 

a maioria das zonas tropicais e subtropicais do Velho Mundo, incluindo o Sul da 

Eurásia, África, Austrália e Ilhas Salomão. Em Portugal distribui-se por todo o 

território, sendo a sua população constituída por algumas dezenas de milhar de 

indivíduos. É uma espécie exclusivamente cavernícola, caçando em zonas abertas e 

particularmente sobre habitats dulçaquícolas. As principais ameaças prendem-se 

com a degradação do habitat por acção do Homem, tanto pela destruição de 

abrigos como pela alteração das zonas de alimentação. 
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Lontra (Lutra lutra): carnívoro de médio porte, distribui-se pelo Norte de África e 

Eurásia, apresentando uma distribuição fragmentada no maior parte do continente 

europeu. Em Portugal ocupa a maior parte do território, utilizando ambientes 

dulçaquícolas diversos, zonas de estuário e mesmo zonas costeiras. 

5.5.5.3. RECURSOS CINEGÉTICOS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 338/2001, de 26 de Dezembro, foi identificado um 

número significativo de espécies cinegéticas na área em estudo, as quais se 

encontram discriminados no Quadro 5.44. 

Quadro 5.44 - Espécies cinegéticas registadas para a área de estudo 

Espécie Nome comum 

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada 

Columba livia Pombo-da-rocha 

Columba oenas Pombo-bravo 

Columba palumbus Pombo-torcaz 

Streptopelia turtur Rola 

Corvus corone Gralha-preta 

Garrulus glandarius Gaio 

Alectoris rufa Perdiz 

Coturnix coturnix Codorniz 

Gallinula chloropus Galinha-d'água 

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado 

Turdus iliacus Tordo-ruivo 

Turdus merula Melro-preto 

Turdus philomelos Tordo-músico 

Turdus pilaris Tordo-zornal 

Turdus viscivorus Tordeia 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo 

Vulpes vulpes Raposa 

Genetta genetta Geneta 

Herpestes ichneumon Sacarrabos 

Sus scrofa Javali 
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5.5.5.4. SENSIBILIDADE FAUNÍSTICA DOS HABITATS 

Um passo fundamental na caracterização ecológica da área que vai ser 

intervencionada consiste na definição dos habitats que nela ocorrem, pois desta 

forma é possível ter a noção da sua importância relativa, assim como das espécies 

florísticas e faunísticas que os constituem.  

A sensibilidade de cada um destes habitats está relacionada com a sua capacidade 

de resistência às incidências exteriores e com a sua resiliência (capacidade de 

recuperação ao impacte). 

Foi efectuada uma apreciação geral de cada habitat, baseada na sua raridade (a 

nível local, regional e nacional), naturalidade, diversidade e utilização faunística, 

estabilidade e resistência aos impactes, podendo ser divididos em três classes de 

sensibilidade: 

- Sensibilidade reduzida: habitats cuja importância para a fauna é 

reduzida ou que, por serem muito vastos localmente, a sua afectação 

não é suficiente para se reflectir de forma significativa ao nível 

faunístico; 

- Sensibilidade média: habitats com algum interesse faunístico devido às 

comunidades que suportam e à sua naturalidade, sendo de alguma 

forma afectados pelos impactes previstos; 

- Sensibilidade elevada: habitats muito sensíveis localmente, pela sua 

naturalidade, ocorrência de espécies prioritárias, importância como área 

de alimentação, repouso ou reprodução; a intervenção nestes habitats 

poderá causar impactes muito graves ao nível faunístico, devendo ser, 

sempre que possível, evitada. 

Foram definidos 40 tipos de habitats existentes na área de estudo, os quais se 

podem considerar como os mais importantes e representativos das comunidades 

florísticas e faunísticas da região. O Quadro 5.45 indica os habitats considerados, 

assim como a sua sensibilidade a nível faunístico, tendo sido considerados apenas 

os habitats terrestres. 
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Quadro 5.45 – Sensibilidade faunística dos habitats 

Habitat Designação Sensibilidade 

1240 
Arribas com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp 

endémicas 
Reduzida 

2270 Dunas com florestas de Pinus spp* Média 

4030 Charnecas secas europeias Média 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp Elevada 

5230 Matagais arborescentes de Laurus nobilis* Elevada 

5320 Formações baixas de Euforbiáceas junto a falésias Reduzida 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos Elevada 

62.4 Rochas nuas Reduzida 

6210 
Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário 

(Festuco - Brometalia) (importantes habitats de orquídeas) 
Média 

6220 Subestepes de gramíneas e anuais (Thero - Brachypodietea)* Média 

6310 Montados de Quercus spp de folha perene Elevada 

6310/83.41 Montados de Quercus spp de folha perene/Pinhal manso Elevada 

6310/83.42 Montados de Quercus spp de folha perene/Pinhal bravo Elevada 

82.1 Culturas anuais Média 

82.22 Viveiros/estufas Reduzida 

8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica Elevada 

8240 Lajes calcárias* Reduzida 

83.1 Pomares Média 

83.10 Olivais Média 

83.2 Vinha Reduzida 

83.31 Eucaliptal Reduzida 

83.31/83.42 Eucaliptal/pinhal bravo Reduzida 

83.39 Outras folhosas Reduzida 

83.41 Pinhal manso Média 

83.42 Pinhal bravo Média 

83.42/83.31 Pinhal bravo/eucaliptal Média 

83.49 Outras resinosas Reduzida 

86.1 Áreas urbanas Reduzida 

86.2 Áreas industriais Reduzida 

86.4 Zonas portuárias Reduzida 

86.9 Infra-estruturas e equipamentos Reduzida 

87.1 Áreas nuas ou ruderalizadas Reduzida 

87.3 Pedreiras Reduzida 

91B0+91E0 Freixiais e amiais* Elevada 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis Elevada 
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Habitat Designação Sensibilidade 

92B0 
Florestas - galerias junto aos cursos de água intermitentes 

mediterrânicos com Rhododendron ponticum, Salix e outras espécies 
Elevada 

9320 Florestas de Olea e Ceratonia Elevada 

9330 Florestas de Quercus suber Elevada 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia Elevada 

Os habitats assinalados (*) são prioritários ao abrigo do disposto no Decreto-lei n.º 49/2005 de 24 de 
Fevereiro; (**) habitat potencialmente utilizado para nidificação de algumas espécies com características 

rupícolas. 

 

Figura 5.59 – Sensibilidade faunística dos habitats na área de estudo 
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No que concerne a habitats de sensibilidade faunística reduzida - habitats 

profundamente alterados ou que não possuam características ecológicas 

susceptíveis de suportar uma comunidade faunística variada – é possível dividi-los 

em três grupos: zonas naturais de reduzida cobertura e elevada exposição aos 

elementos (e.g. habitat 1240 – Arribas com vegetação das costas mediterrânicas 

com Limonium spp endémicas), zonas de floresta de produção sem sub-coberto 

vegetal desenvolvido (e.g. 83.31 – Eucaliptal) e habitats profundamente 

humanizados (e.g. zonas urbanas). Estes tipos de habitat apresentam 

tradicionalmente uma comunidade faunística pouco diversificada com a presença de 

espécies cosmopolitas ou altamente plásticas nas suas preferências ambientais, 

como sejam espécies de aves como os larídeos (Gaivota-argêntea, Larus 

cachinanns), o Pardal (Passer domesticus), algumas espécies de répteis (Osga, 

Tarentola mauritanica; Lagartixa-do-mato, Psammodromus algirus, Cobra-rateira, 

Malpolon monspessulanus) e de mamíferos (Mocego-anão, Pipistrellus pipistrellus; 

Ratinho-caseiro, Mus domesticus), quando presentes. 

Os habitats com sensibilidade faunística média registados podem igualmente ser 

divididos desta feita em dois grupos: habitats com potencial de alimentação e 

habitats com potencial de abrigo. No primeiro caso, foram incluídos os habitats 

correspondentes a zonas agrícolas (habitats 82.1 – Culturas anuais; 83.1 – 

Pomares; 83.10 – Olivais), utilizados por um vasto leque de espécies de todos os 

grupos como local de alimentação, quer se trate de espécies de aves herbívoras e 

granívoras (e.g. Coelho-bravo, Oryctolagus cunniculus; Pombo-torcaz, Columba 

palumbus; Trigueirão, Miliaria calandra), insectívoras (Andorinhão-preto, Apus 

apus; Petinha-dos-prados, Anthus pratensis; Rabirruivo-preto, Phoenicurus 

ochrurus) ou carnívoras (Águia-de-asa-redonda, Buteo buteo, Milhafre-preto, 

Milvus migrans). Os habitats agrícolas mais abertos são igualmente importantes 

para os morcegos, sendo as zonas cultivadas a zona de caça preferencial da maior 

parte das espécies de Chiroptera identificadas na área de estudo. 

No que concerne ao segundo grupo – habitats com potencial de abrigo – incluem-se 

as zonas de floresta de produção com sub-coberto desenvolvido e menor grau de 

intervenção antrópica (e.g. 83.42 – Pinhal bravo; 2270 – Dunas com florestas de 

Pinus spp), zonas de charneca (habitat 4030). Estes habitats apresentam 
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comunidades faunísticas diferenciadas entre si em função das diferentes 

preferências ecológicas destas, mas estas comunidades apresentam, quando em 

comparação com as zonas mais humanizadas, valores superiores de diversidade e 

de presença de espécies sensíveis e importantes para a conservação. No caso das 

florestas de produção com sub-coberto desenvolvido, este habitat é, na área de 

estudo, o habitat preferencial de nidificação da Águia-calçada (Hieraaetus 

pennatus), podendo igualmente ser utilizado pelo Milhafre-preto (Milvus migrans) e 

pela Cegonha-branca (Ciconia ciconia), para além de outras espécies como a Rola 

(Streptopelia decaocto), a Gralha-preta (Corvus corone) ou o Chapim-preto (Parus 

ater).  

No que diz respeito a habitats de elevada sensibilidade faunística, estes 

correspondem às manchas de floresta autóctone preservada, bem como a zonas de 

matos mediterrânicos e a zonas de montado. Nestas zonas, a diversidade faunística 

atinge os valores mais elevados em função da disponibilidade alimentar quer para 

consumidores primários, quer para predadores. Espécies como o Águia-cobreira 

(Circaetus gallicus), a Águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus) ou a Coruja-do-mato 

(Strix aluco) encontram-se tradicionalmente associadas a áreas de montado, 

nidificando nestas zonas arborizadas e utilizando as áreas abertas para capturar 

alimento. Nas zonas de matos, a comunidade é dominada por passeriformes, 

destacando-se os silvídeos (Sylvia undata – Felosa-do-mato; Sylvia cantilans – 

Toutinegra-carrasqueira; Hippolais pallida – Felosa-pálida), os turdideos (Oenanthe 

oenenthe – Chasco-cinzento; Cercothrichas galactotes – Rouxinol-do-mato; 

Erithacus rubecula – Pisco-de-peito-ruivo; Turdus merula – Melro-preto), 

faisanídeos (Alectoris rufa – Perdiz). Estes habitats são igualmente importantes 

para as comunidades de mamíferos carnívoros, com a presença de diversas 

espécies como a Fuinha (Marte foina), a Geneta (Genetta genetta) ou a Raposa 

(Vlpes vulpes). 
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5.6. SOLOS, RAN, REN E USO ACTUAL DO SOLO 

5.6.1. SOLOS 

5.6.1.1. INTRODUÇÃO 

Para a caracterização dos solos da área de implantação do presente projecto foi 

utilizada a folha 38-B da Carta de Capacidade do Uso do Solo, publicada à escala 

1:50 000, pelo actual IDRHa (ex- SROA - Serviço de Reconhecimento e de 

Ordenamento Agrário). 

Esta carta permite identificar as várias unidades pedológicas que ocorrem, 

possibilitando igualmente identificar a sua capacidade de uso do solo. 

A caracterização do ambiente afectado foi também efectuada de acordo com a 

publicação de J. C. Cardoso “Os Solos de Portugal”, datada de 1965. 

5.6.1.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo para a análise dos solos e capacidade de uso do solo, foi definida 

com base no estudo de dispersão realizado, tal como se pode observar nos 

desenhos Desenho EIA-RF.00-SRR-01 e Desenho EIA-RF.00-SRR-02, Carta de 

Solos e de Capacidade de Uso do Solo, respectivamente. 

5.6.1.3. TIPOS DE SOLOS 

Com base na Carta de Solos, Desenho EIA-RF.00-SRR-01, apresentada no volume 

das Peças Desenhadas, verifica-se na área em estudo a existência de unidades 

pedológicas, cujas principais características são apresentadas no Quadro 5.46. 
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Quadro 5.46 - Tipo e características dos solos da área de estudo 

Unidade Pedológica Características 

Solos Incipentes 

Aluvissolos e Solos de Baixas 

A – aluvissolos modernos, solos incipientes, não 

calcários, de textura mediana 

Al – aluvissolos modernos, solos incipientes, não 

calcários, de textura ligeira 

Aac – aluvissolos modernos, calcários, (para-solos 

calcários), de textura pesada 

Ac - aluviossolos modernos, calcários, (para-solos 

calcários), de textura mediana 

At – aluviossolos antigos, não calcários, de textura 

mediana 

Atc – aluviossolos antigos, calcários, (para-solos 

calcários), de textura mediana 

Sbl – solos de baixas (coluviossolos), não calcários, 

de textura mediana 

Sb – solos de baixas (coluviossolos), não calcários, de 

textura mediana 

Sbac – solos de baixas coluviossolos, calcários, 

(para-solos calcários), de textura pesada 

Sbc – solos de baixas (coluviossolos), calcários, 

(para-solos calcários), de textura mediana 

- Razão C/N media a elevada  

- Teores orgânicos baixos 

- Capacidade de troca catiónica 

relacionada com os teores de 

matéria orgânica e de argila 
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Unidade Pedológica Características 

Sblc – solos de baixas (coluvissolos), calcários, 

(para-solos calcários), de textura ligeira 
 

Regossolos 

Rgc – solos incipientes, regossolos psamíticos, para-

hidromórficos, húmidos cultivados 

Rg – solos incipientes, regossolos psamíticos, 

normais, não húmidos 

- Relação C/N é elevada 

- Baixo teor em matéria orgânica  

- A capacidade de troca catiónica é 

muito ou extremamente baixa 

Grau de saturação acima de 60 

Litossolos 

Ec – solos incipientes, litossolos dos climas de regime 

xérico, de calcários compactos ou dolomias 

- Relação C/N muito variável 

- Capacidade de troca catiónica muito 

variável 

- Grau de saturação elevado 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais não Calcários 

Pa – argiluviados pouco insaturados, normais, de 

depósitos argiláceos não consolidados 

Pag – argiluviados pouco insaturados, para-solos 

hidromórficos, de arenitos ou conglomerados 

argilosos ou argilas (de textura arenosa ou franco-

arenosa) 

Sr – argiluviados pouco insaturados, normais de 

“rañas” ou depósitos afins 

Vag – argiluviados pouco insaturados, de materiais 

- Razão C/N é baixa nos solos sujeito 

a cultura e elevada nos solos 

incultos 

- Capacidade de troca catiónica é 

variável  

- Grau de saturação é muito elevado 
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Unidade Pedológica Características 

não calcários, para-solos hidromórficos, de arenitos 

argilosos ou rochas afins (de textura arenosa a 

franco-arenosa) 

Solos Mediterrâneos, Pardos de Materiais Calcários 

Pac – solos argiluviados pouco insaturados, para-

barros, de margas ou calcários margosos ou de 

calcários não compactos associados com xistos, grés 

argilosos, argilitos ou argilas ou de grés argilosos 

calcários (de textura franca a franco-argilosa) 

 

Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos 

Vtd – solos argiluviados pouco insaturados, de 

materiais calcários, normais, de arenitos calcários 

Sr – solos argiluviados pouco insaturados, de 

materiais não calcários, normais, de “rañas” ou 

depósitos afins 

Srt – solos argiluviados pouco insaturados de 

materiais não calcários, normais, de arenitos 

arcósicos ou arcoses 

Vtc - solos argiluviados pouco insaturados de 

materiais não calcários, normais de outros arenitos 

Vcd – solos argiluviados pouco inbasturados, de 

materiais calcários, normais, de calcários compactos 

ou dolomias 

- Capacidade de troca catiónica baixa 

ou muito baixa 

- Grau de saturação alto ou muito alto 

- pH nunca é inferior a 5,0 

Solos Calcários 

Pc – pardos dos climas de regime xérico, normais, de 

- Razão C/N baixa 

- Capacidade de troca catiónica 
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Unidade Pedológica Características 

calcários não compactos 

Pca – pardos dos climas de regime xérico, para-

barros, de formações argiláceas associadas a 

depósitos calcários 

Pcd – pardos dos climas de regime xérico, normais, 

de basaltos ou rochas afins, associadas a depósitos 

calcários 

Pcs – pardos dos climas de regime xérico, normais, 

de margas ou materiais afins 

Pct – pardos dos climas de regime xérico, normais de 

arenitos grosseiros associados a depósitos calcários 

Ptc – pardos dos climas de regime xérico, normais, 

de arenitos finos calcários (de textura franco-arenosa 

a franca) 

Spc – pardos dos climas de regime xérico, para-

barros, de materiais coluviados de solos calcários 

Svc – vermelhos dos climas de regime xérico, para-

barros, de materiais coluviados de solos calcários 

Vac – vermelhos dos climas de regime xérico, 

normais, de rochas deríticas argiláceas calcárisa (de 

textura franco-argilosa a argilosa) 

Vc – vermelhos dos climas de regime xérico, normais 

de calcários 

Vcr – vermelhos dos climas de regime xérico, 

normais, de conglomerados calcários 

mediana 
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Unidade Pedológica Características 

Vcs – vermelhos dos climas de regime xérico, 

normais, de “grés de Silves” calcários de textura 

franco-arenosa a franca 

Vct – vermelhos dos climas de regime xérico, 

normais, de arenitos grosseiros associados a 

depósitos calcários 

Solos Litólicos 

Par – não húmicos pouco insaturados, normais, de 

materiais areanáceos pouco consolidados (de textura 

arenosa a franco-arenosa) 

Pt – não húmicos, pouco insaturados, normais de 

arenitos finos micáceos (de textura arenosa a franco-

arenosa) 

Vt - não húmicos, pouco insaturadas, de arenitos 

grosseiros 

- Relação C/N baixa 

- Capacidade de troca catiónica baixa 

- Grau de saturação varia entre 50 e 

100% 

Solos Podzóis 

Ap – não hidromórficos, sem surraipa, normais, de 

areias ou arenitos 

Aph – não hidromórficos, sem surraipa, de areias ou 

arenitos 

Pz – não hidromorficos, com surraipa, com A2 bem 

desenvolvido, de areias e arenitos 

- Razão C/N relativamente elevada 

- Capacidade de troca catiónica muito 

baixa 

- Grau de saturação muito elevado 

Solos Hidromórficos 

Ca – sem horizonte eluvial, para-aluvissolos (ou para-

- Razão C/N baixa ou mediana 
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Unidade Pedológica Características 

coluvissolos), de aluviões ou coloviais de textura 

mediana 

Cal - sem horizonte eluvial, para-aluvissolos (ou 

para-coluvissolos), de aluviões ou coloviais de textura 

ligeira 

- Capacidade de troca catiónica muito 

variável 

- Grau de saturação superior a 75% 

Permeabilidade é moderada a lenta ou 

mesmo nula 

Barros Castanhos-Avermelhados 

Bva – calcários, pouco descarbonatados, de 

formações argilosas calcárias 

Cbc – calcários, não descarbonatados, de basaltos ou 

doleritos ou outras rochas eruptivas ou cristalofílicas 

básicas associados a calcário friável 

− Razão C/N varia entre valores muito 

baixos a elevados 

− Capacidade de troca catiónica 

elevada 

Barros Pretos 

Cp – calcários, pouco descarbonatados, de rochas 

eruptivas ou cristalofílicas básicas associadas a 

calcário friável, ou de grés argilosos calcários ou 

margas 

Cpc – calcários, não descarbonatados, de rochas 

eruptivas ou cristalofílicas básicas associadas a 

calcário friável, ou de grés argilosos calcário ou 

margas 

− Razão C/N baixas ou nulas 

− Capacidade de troca catiónica 

elevada 

Afloramentos rochosos 

Arc – afloramento rochoso de calcários ou dolomias ---- 

 

Da análise do desenho supra-mencionado é possível constatar que, na área de 

estudo, os solos são maioritariamente do tipo Calcários. No que se refere à zona 
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adjacente às instalações da SECIL os solos são do tipo Mediterrâneos, Vermelhos 

ou Amarelos, Calcários e Afloramentos Rochosos. 

5.6.1.4. CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

As classes e subclasses de capacidade de uso do solo presentes na área de estudo, 

bem como as principais características encontram-se descritas nos quadros 

seguintes. Para uma melhor análise, agruparam-se as classes e subclasses 

dominantes, tal como se pode observar na Carta de Capacidade de Uso do Solo – 

Desenho EIA-RF.00-SRR-02. 

Quadro 5.47 – Classes de Capacidade de Uso do Solo na área de estudo 

Classe Características Principais 

A 

Poucas ou nenhumas limitações 

Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 

Susceptível de utilização agrícola intensiva 

B 

Limitações moderadas 

Riscos de erosão no máximo moderados 

Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 

Limitações acentuadas 

Riscos de erosão no máximo elevados 

Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 

Limitações severas 

Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 

Não susceptível de utilização agrícola, excepto em casos muito especiais 

Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e 

exploração florestal 

E 

Limitações muito severas 

Riscos de erosão muito elevados 

Não susceptível de utilização agrícola 

Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal 

ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou recuperação 

ou não susceptível de qualquer utilização 
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Quadro 5.48 – Subclasses de Capacidade de Uso do Solo na área de estudo  

Subclasse Característica Principal 

Be, Ce, De, Ee Limitações resultantes de erosão e escoamento superficial 

Bs, Cs, Ds, Es Limitações resultantes do solo na zona radicular 

Bh, Ch, Dh Limitações resultantes do excesso de água 

Tal como se pode observar na Carta de Capacidade de Uso do Solo – Desenho EIA-

RF.00-SRR-02, a capacidade agrícola dos solos existentes na zona envolvente à 

fábrica da SECIL apresenta limitações muito severas, não sendo susceptível de 

utilização agrícola, e apresentando ainda limitações resultantes quer de erosão e 

escoamento superficial, quer do solo na zona radicular. 

5.6.2. RAN E REN 

5.6.2.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

No presente ponto pretende realizar-se um enquadramento em termos legislativos, 

relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

A intuição da Reserva Agrícola Nacional pelo Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de 

Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro e pelo Decreto-Lei 

n.º 278/95, de 25 de Outubro, veio defender “de uma forma eficaz as áreas que, 

por serem constituídas por solos de maiores potencialidades agrícolas, ou por terem 

sido objecto de importantes investimentos destinados a aumentar a capacidade 

produtiva dos mesmos, se mostrem mais vocacionados para uma agricultura 

moderna e racional (...)”. A preservação destes solos assume especial relevância se 

considerarmos que os solos de maior aptidão agrícola representam apenas cerca de 

12% do território nacional. 

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional, esta foi primeiramente criada pelo 

Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, sendo revogada pelo Decreto-Lei n.º 93/90 

de 19 de Março, que no artigo 1.º estabelece o seguinte: “A Reserva Ecológica 

Nacional, adiante designada por REN, constitui uma estrutura biofísica básica e 

diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas com 
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características ecológicas específicas, garante a protecção de ecossistemas e a 

permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao 

enquadramento equilibrado das actividades humanas.” 

Embora ulteriormente o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março tenha sofrido 

alterações, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, 

Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, Decreto-Lei n.º 75/95, de 20 de Abril e 

pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, considera-se que a redacção de 

maior acepção para o ordenamento biofísico (regime e delimitação) continua a ser 

a constante no Decreto-Lei supra-mencionado. 

5.6.2.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A RAN é constituída por solos de Capacidade de Uso das classes A e B, bem como 

por solos de baixas aluvionares e coluviais e ainda por outros, cuja integração na 

RAN se mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na lei, 

nomeadamente a produção de bens agrícolas indispensáveis ao abastecimento das 

populações e ao pleno desenvolvimento da actividade agrícola. Encontram-se 

também incluídas neste regime as parcelas ou áreas de terreno que foram 

submetidas a determinados benefícios, destinados a aumentar a capacidade 

produtiva dos solos e que envolveram importantes investimentos. Atendendo à 

importância e escassez destes solos com elevada aptidão agronómica no território 

nacional e visando garantir a sua afectação à agricultura, considera-se de extrema 

importância a conservação dos mesmos. 

Segundo o disposto na legislação, referida anteriormente, estes solos devem ser 

exclusivamente dedicados à agricultura sendo proibidas todas as acções que “ (…) 

diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, nomeadamente as 

seguintes: 

a) Obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de 

edifícios, aterros e escavações; 

b) Lançamento ou depósito de resíduos radioactivos, resíduos sólidos 

urbanos, resíduos industriais ou outros produtos que contenham 
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substâncias ou microrganismos que possam alterar as características 

do solo; 

c) Despejo de volumes excessivos de lamas, designadamente 

resultantes da utilização indiscriminada de processos de tratamento 

de efluentes; 

d) Acções que provoquem erosão e degradação do solo, desprendimento 

de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinidade e 

efeitos perniciosos; 

e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e 

fitofarmacêuticos.” 

Nos solos da RAN são proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as suas 

potencialidades agrícolas, e a utilização não agrícola de solos da RAN carece 

sempre de parecer prévio das Comissões Regionais de Reserva Agrícola (CRRA), 

junto das quais poderá ser instruído o processo de pedido de utilização não agrícola 

de solos da RAN. 

Constituem excepções aos condicionamentos anteriores: 

- As obras com finalidade exclusivamente agrícola, quando integradas e 

utilizadas em explorações que as justifiquem; 

- As habitações dos agricultores nos prédios rústicos, quando estes forem 

constituídos unicamente por solos protegidos; 

- As expansões urbanas quando previstas em planos aprovados; 

- As vias de comunicação e outros empreendimentos, desde que não haja 

alternativa técnico-económica aceitável para o seu traçado ou localização; 

- As obras indispensáveis de defesa do património cultural, designadamente 

de natureza arquitectónica. 

No que concerne a REN, esta foi criada com a finalidade de possibilitar a 

exploração dos recursos e a utilização do território com salvaguarda de 
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determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e 

a estrutura biofísica das regiões bem como a permanência de muitos dos seus 

valores económicos, sociais e culturais.  

A REN abrange zonas costeiras e ribeirinhas, águas interiores, áreas de máxima 

infiltração e zonas declivosas. Nas áreas incluídas em REN são proibidas as acções 

de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, 

obras de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de 

comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal. 

Exceptuam-se do disposto: 

a) a realização de acções que, pela sua natureza e dimensão, sejam 

insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico daquelas áreas; 

b) a realização de acções de reconhecido interesse público, nacional, 

regional ou local, desde que seja demonstrado não haver alternativa 

económica aceitável para a sua realização; 

c) a realização de acções já previstas ou autorizadas à data da entrada em 

vigor das portarias previstas; 

d) as instalações de interesse para a defesa nacional como tal reconhecidas 

por despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional e do 

Planeamento e da Administração do Território. 

Bem como; 

a) as áreas classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho, e 

respectiva legislação complementar; 

b) as operações relativas à florestação e exploração florestal quando 

decorrentes de projectos aprovados ou autorizados pela Direcção Geral das 

Florestas. 

Desta forma, as áreas a considerar para efeitos de integração na Reserva Ecológica 

Nacional (REN), são as apresentadas no Quadro 5.49. 
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Quadro 5.49 – Áreas a integrar na REN 

Áreas a integrar na REN Notas 

Praias  

Dunas litorais, primárias ou secundárias, ou, na presença 

de sistemas dunares que não possam ser classificados 

daquela forma, toda a área que apresente riscos de 

rotura do seu equilíbrio biofísico por intervenção humana 

desadequada ou, no caso de dunas fósseis, por 

constituírem marcos de elevado valor científico no 

domínio da geo-história; 

 

-- 

Arribas ou falésias, incluindo faixas de protecção medidas 

a partir do rebordo superior e da base cuja largura seja 

determinada em função da altura do desnível, da 

geodinâmica e do interesse cénico e geológico do local  

Quando não existam dunas nem arribas, uma faixa que 

assegure uma protecção eficaz da zona litoral de acordo 

com os valores definidos no preâmbulo  

Estuários, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas 

adjacentes e rias, englobando uma faixa de protecção 

delimitada para além da linha de máxima preia-mar de 

águas vivas  

Decreto-Lei n.º 

321/83 de 5 de Julho 

- 200m 

Ilhas, ilhotas e rochedos emersos no mar -- 

Sapais -- 

Restingas -- 

Zonas costeiras 

Tômbolos -- 

Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas 

cheias 
-- 

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas 

adjacentes e uma faixa de protecção delimitada a partir 

da linha de máximo alagamento  

Albufeiras e uma faixa de protecção delimitada a partir 

do regolfo máximo  

Decreto-Lei n.º 

321/83 de 5 de Julho 

- 100m 

Cabeceiras das linhas de água sempre que a sua 

dimensão e situação em relação à bacia hidrográfica 

tenha repercussões  sensíveis no regime do curso de 

água e na erosão das cabeceiras ou das áreas situadas a 

jusante 

-- 

Zonas ribeirinhas, 

águas interiores e 

áreas de infiltração 

máxima ou de 

apanhamento 

 

Áreas de máxima infiltração -- 

Zonas declivosas Áreas com riscos de erosão: escarpas, sempre que a -- 
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Áreas a integrar na REN Notas 

dimensão do seu desnível e comprimento o justifiquem, 

incluindo faixas de protecção delimitadas a partir do 

rebordo superior e da base, com largura determinada em 

função da geodinâmica e dimensão destes acidentes de 

terreno e do interesse cénico e geológico local 

Refira-se que os diplomas da Reserva Ecológica Nacional (REN) supra-mencionados 

prevêem a realização de acções de reconhecido interesse público, quando 

demonstrada a inexistência de alternativa económica para a sua realização, através 

de parecer favorável das entidades regionais que superintendem a gestão do 

ambiente, ou seja, neste âmbito territorial, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

Para a caracterização da área de estudo utilizou-se a REN aprovada no Plano 

Director Municipal de Setúbal, tendo em consideração que não existe nenhum 

diploma aprovado, até à data, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). No que concerne ao concelho de 

Palmela, utilizou-se REN aprovada segundo CCDR-LVT - Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 36/96, de 13 de Abril. 

 

5.6.2.3. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo seleccionada para a caracterização do ambiente afectado e 

respectiva avaliação de impactes sobre as áreas afectas aos regimes da RAN e da 

REN corresponde à área, cartografada no Desenho EIA-RF.00-SRR-03 – Carta de 

RAN e REN, apresentada no volume das Peças Desenhadas, delimitada com base no 

estudo de dispersão de poluentes. 

 

5.6.2.4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Para a caracterização da área de estudo utilizou-se a REN aprovada no Plano 

Director Municipal de Setúbal, tendo em consideração que não existe nenhum 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.190 

 

UVW 

diploma aprovado, até à data, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). No que concerne ao concelho de 

Palmela, utilizou-se REN aprovada segundo CCDR-LVT - Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 36/96, de 13 de Abril. 

Relativamente à RAN foi utilizada o aprovado nos respectivos Planos Directores 

Municipais dos concelhos abrangidos pelo projecto. 

Na área de estudo delimitada verifica-se a existência de áreas classificadas como 

REN e como RAN, encontrando-se estas últimas associadas às linhas de água 

existentes na região. Da análise do Desenho EIA-RF.00-SRR-03 – Carta de RAN e 

REN, apresentada no volume das Peças Desenhadas constata-se que, na área 

envolvente à fábrica da SECIL, predominam as áreas classificadas de REN, 

encontrando-se as áreas de RAN dispersas, verificando-se uma maior concentração 

a Norte e Noroeste da instalação.  

No que concerne às áreas classificadas de RAN, verifica-se que estas se encontram 

maioritariamente associadas a solos com capacidade agrícola elevada ou moderada. 

Através de visita de campo foi possível identificar algumas áreas classificadas de 

RAN que se encontram efectivamente agricultadas, tal como se pode observar nas 

fotografias seguintes: 

  

Fotografia 5.10 - Zona agrícola adjacente à 
EN10 junto a Grelhal 

Fotografia 5.11 - Zona agrícola adjacente à 
EN10 - aspecto da encosta da Serra de S. 
Luís 
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Fotografia 5.12 - Vinha adjacente à EN10 - 

Quinta do Esteval 

Fotografia 5.13 - Zona agrícola/habitacional 

da Rasca (vista da EN10-4) 

  

Fotografia 5.14 - Vale da Ribeira de Alcube: 

zonas agrícolas e florestais 

Fotografia 5.15 - Baixa de Palmela: zonas 

agrícolas 

5.6.3. USO ACTUAL DO SOLO 

5.6.3.1. INTRODUÇÃO 

A caracterização do uso actual do solo foi realizada tendo como base as folhas 454, 

455, 465 e 466 da Carta de Ocupação do Solo (COS’90, http://snig.igeo.pt) à 

escala 1/25.000. No entanto, face às discrepâncias encontradas nas prospecções 

realizadas na área de implantação do projecto, a referida base foi completada 

através da análise de fotografia aérea mais recente e com prospecções de campo. 
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5.6.3.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo para a análise efectuada no descritor “Uso Actual do Solo”, 

corresponde, grosso modo, à área considerada para efeitos de dispersão de 

poluentes com origem na fábrica SECIL-Outão, num total de 13 965 hectares, 

englobando parcialmente os concelhos de Setúbal e Palmela. 

 

5.6.3.3. CLASSES DE USO DO SOLO 

Em toda a área de estudo identificaram-se 30 classes diferentes de uso do solo – 

representadas graficamente no desenho EIA-RF.00-UAS-01 - com as classes de 

cariz agrícola a representarem 36,80% da área de estudo, as de cariz florestal a 

representarem 21,57%, as de cariz urbano a representarem 12,61% e as classes 

de uso natural a representarem 21,92%. As zonas aquáticas englobadas na área de 

estudo representam 7,11% desta. 

Quadro 5.50 – Classes de uso do solo identificadas na área de estudo 

Tipo Designação Área (ha) Percentagem 

Uso Agrícola - Culturas anuais 2231,06 15,98 

Uso Agrícola - Estufas/Viveiros 18,71 0,13 

Uso Agrícola - Olival 1563,05 11,19 

Uso Agrícola - Pomar 470,67 3,37 

Agrícola 

Uso Agrícola - Vinha 855,93 6,13 

Uso Florestal - Eucaliptal 87,23 0,62 

Uso Florestal - Eucaliptal e pinhal bravo 14,90 0,11 

Uso Florestal - Folhosas 142,60 1,02 

Uso Florestal - Pinhal bravo 698,50 5,00 

Uso Florestal - Pinhal bravo e eucaliptal 16,51 0,12 

Uso Florestal - Pinhal bravo e pinhal manso 48,43 0,35 

Uso Florestal - Pinhal bravo e sobreiro 248,09 1,78 

Uso Florestal - Pinhal manso 680,37 4,87 

Uso Florestal - Pinhal manso e sobreiro 274,34 1,96 

Uso Florestal - Resinosas 12,12 0,09 

Uso Florestal - Sobreiro 349,01 2,50 

Uso Florestal - Sobreiros e pinhal bravo 215,37 1,54 

Florestal 

Uso Florestal - Sobreiros e pinhal manso 224,27 1,61 
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Tipo Designação Área (ha) Percentagem 

Uso Natural - Carrascal 772,96 5,53 

Uso Natural - Carvalhal 77,69 0,56 

Vegetação arbustiva 2106,92 15,09 
Natural 

Zona rochosa 103,02 0,74 

Infra-estrutura e equipamentos 60,89 0,44 

Pedreiras 78,89 0,56 

Sem coberto vegetal 169,16 1,21 

Uso Urbano 1168,37 8,37 

Zonas industriais e comerciais 234,95 1,68 

Urbano 

Zonas portuárias 48,80 0,35 

Oceano Atlântico 588,89 4,22 
Zona aquática 

Rio Sado 403,34 2,89 

Total 13965,01 100,00 

 

Classes agrícolas - estas classes dizem respeito a áreas destinadas à exploração 

agrícola do solo, tendo sido definidas cinco classes consoante a tipologia de 

exploração: 

1. Culturas anuais; 

2. Estufas/viveiros; 

3. Olival; 

4. Pomar; 

5. Vinha 

Classes florestais - estas classes dizem respeito a áreas destinadas à exploração 

florestal, apresentando composições distintas consoante as espécies utilizadas e as 

proporções das mesmas, tendo sido definidas 13 classes distintas: 

1. Eucaliptal 

2. Eucaliptal e pinhal bravo; 

3. Folhosas; 

4. Pinhal bravo; 
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5. Pinhal bravo e eucaliptal; 

6. Pinhal bravo e pinhal manso; 

7. Pinhal bravo e sobreiro; 

8. Pinhal manso; 

9. Pinhal manso e sobreiro; 

10. Resinosas; 

11. Sobreiro; 

12. Sobreiro e pinhal bravo; 

13. Sobreiro e pinhal manso. 

Classes naturais – estas classes dizem respeito a zona ocupadas com vegetação 

natural, tendo sido definidas quatro classes: 

1. Carrascal (domínio de carrasco – Quercus coccifera); 

2. Carvalhal (bosques de carvalho-cerquinho - Quercus faginea); 

3. Vegetação arbustiva (matos mediterrânicos com aroeira, zambujeiro, 

lentisco, etc.); 

4. Zona rochosa (zonas de arriba calcária). 

Classes urbanas – estas classes englobam todas as tipologias de ocupação 

relacionadas com actividade humana e construção, tendo sido definidas seis classes 

distintas: 

1. Infra-estruturas e equipamentos; 

2. Pedreiras; 

3. Zonas sem coberto vegetal; 

4. Uso urbano; 

5. Zonas industriais e comerciais; 

6. Zonas portuárias. 
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Fotografia 5.16– Zona de sobreiro na área de 

estudo 

Fotografia 5.17 – Zona de vinha na área de 

estudo 

  

Fotografia 5.18 – Pinhal manso na área de estudo Fotografia 5.19 – Zona agrícola (pastagem) na 

área de estudo 
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Fotografia 5.20 – Vegetação arbustiva Fotografia 5.21 – Zona de pomar na área de 

estudo 

 

No desenho EIA-RF.00-UAS-01 é possível constar a grande heterogeneidade da 

área de estudo em termos de classes individuais, mas é igualmente possível 

registar a homogeneidade em termos de tipo de classe (Figura 5.60). 
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Figura 5.60 – Representação da tipologia de classes de uso do solo 

Como é possível constatar, as zonas agrícolas correspondem, em geral, a zonas de 

vale ou mais aplanadas, encontrando-se associadas a áreas urbanas, enquanto que 

as classes florestais ocupam áreas contíguas. É de destacar a restrição das classes 

naturais às zonas de cotas mais elevadas da Serra da Arrábida, da Serra de S. Luís 

e da Serra de S. Francisco. No que diz respeito às classes urbanas verifica-se que, 

com excepção clara das zonas afectas à fábrica da SECIL-Outão, estas 
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correspondem a núcleos urbanos mais significativos como sejam a cidade de 

Setúbal e a Vila de Palmela, a Quinta do Anjo, e os núcleos de Azeitão. 

É importante referir que a maior parte da área de estudo se encontra inserida na 

Região Vitivinícola da Península de Setúbal, que compreende duas Denominações 

de Origem – Palmela e Setúbal – e a designação de vinhos regionais Terras do 

Sado. 

 

5.7. RECURSOS HÍDRICOS 

5.7.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo pretende caracterizar e enumerar os recursos hídricos existentes na 

área de estudo do presente projecto. 

Esta caracterização, em termos quantitativos e qualitativos, passa pela localização 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos existentes na área de estudo. É 

também caracterizado o sistema de abastecimento e saneamento utilizados nos 

concelhos onde se insere o estudo. 

Esta caracterização passa essencialmente pela localização dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos da área de estudo e sua caracterização em termos 

qualitativos, assim como a caracterização do sistema de abastecimento e 

saneamento dos concelhos abrangidos por essa área. 

É ainda caracterizado o sistema de abastecimento e de saneamento utilizado pela 

fábrica da SECIL-Outão para a sua operação. 

 

Deste modo, recorreu-se a várias entidades para a recolha de informação 

necessária à realização do presente estudo, nomeadamente: 

• INAG - Instituto da Água 

• Águas do Sado, S.A. 
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• SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 

Península de Setúbal, S. A. 

• Câmaras Municipais de Setúbal e Palmela 

• SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A 

• CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

 

5.7.2. ÁREA DE ESTUDO 

Na realização da caracterização desta área de estudo, ir-se-á partir do geral para 

chegar ao particular. Assim, a caracterização partirá da bacia hidrográfica dos rios 

Sado e Tejo, afunilando para os concelhos de Setúbal e Palmela dos quais faz parte 

a área de estudo. 

5.7.3. ENQUADRAMENTO NO SISTEMA HIDROGRÁFICO 

O presente estudo encontra-se centralizado na Bacia Hidrográfica do rio Tejo e do 

Rio Sado, cujas características estão apresentadas no Quadro 5.51. 

 

Quadro 5.51 – Principais características da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo e do Rio 

Sado 

Bacia 

Hidrográfica 
Características 

Portugal 24 860 

Espanha 55 769 Área (km2) 

Total 80 629 

Extensão (km) 1 100 

Localização 
Entre 38º e 41º de latitude N 

01º e 10º de Longitude W 

Rio Tejo 

Orientação dominante Este – Oeste 

Área (km2) 7 640 

Extensão (km) 180 

Localização 
Entre 37º 25’ e 38º 40’ de latitude N 

07º40’ e 08º50’ de longitude W 

Rio Sado 

Orientação dominante Sul – Norte 

Fonte: Monografias Hidrológicas dos Principais Cursos de Água de Portugal Continental – DGRAH (1986) 
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De acordo com a localização do projecto, e tendo em conta as regiões hidrográficas 

em que Portugal está dividido, a zona de estudo está inserida na Bacia Hidrográfica 

do rio Tejo situada na Região Hidrográfica n.º 3 – Tejo e na Bacia Hidrográfica do 

Rio Sado correspondente à Região n.º 6 – Sado e Mira. É então possível, através do 

“Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, 

caracterizar as principais linhas de água inseridas na área de estudo, tal como 

exposto no Quadro 5.52. 

 

Quadro 5.52 – Identificação e Características gerais das principais linhas de água 

superficiais afectas ao projecto 

Bacia 

Hidrográfica 
Curso de água 

Classificação 

Decimal 

Área Total da Bacia 

(km2) 

Comprimento Total 

(km) 

Rio Coina ou Vala Real 301 05 229.9 36.8 

Ribeira da Conceição 301 05 08 9.7 8.1 

Rio Lagos 301 05 04 29.3 9 
Rio Tejo 

Ribeira Vale de Choupo 301 05 04 01 6.3 8.9 

Rio Sado 622 7640 150 

Ribeira da Comenda ou da 

Ajuda 
622 02 3.5 4 

Ribeira do Livramento ou   

de Corva 
622 08 16.7 10 

Ribeira do Alcube 622 04 32.2 10 

Rio Sado 

Ribeira da Melra - - - 

Fonte: “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, DGRAH (1981) 

 

A identificação das linhas de água localizadas na área de estudo encontra-se 

representada no desenho EIA-RF.00-RHD-01– Rede Hidrográfica da Área de Estudo 

e Zonas de Risco de Inundação. 

 

5.7.4. ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

De acordo com a informação disponibilizada em www.snirh.inag.pt é possível 

verificar que, nos concelhos em que o presente estudo se desenvolve, não são 
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identificáveis estações hidrométricas nem na área de estudo, nem nas 

proximidades que permitam uma caracterização mais focalizada do escoamento 

superficial. 

Para tal consideraram-se as considerações tecidas no descritor clima, o qual refere, 

relativamente à precipitação, que o mês de Janeiro apresenta os valores mais 

elevados de precipitação e que Agosto é o mês mais seco. Complementarmente, e 

tendo em consideração o disposto no referido descritor, é possível depreender a 

existência de dois períodos distintos de escoamento: o Período Húmido (que 

abrange os meses de Novembro a Abril) e o Período Seco (entre os meses de Maio 

a Outubro). 

 

5.7.5. SITUAÇÕES HIDROLÓGICAS EXTREMAS - CHEIAS 

Em Portugal o regime hidrológico dos pequenos cursos de água caracteriza-se como 

sendo de regime torrencial. Durante grande parte do ano o caudal é nulo ou muito 

reduzido e decorrem anos sem que se verifique o transbordamento do leito. Em 

contrapartida, em casos de precipitação intensa, o escoamento superficial aumenta 

muito rapidamente, sendo os caudais específicos das cheias centenárias muito 

elevados. 

A ocorrência de cheias naturais em Portugal é determinada, fundamentalmente, 

pelas condições climatológicas e fisiográficas das bacias hidrográficas. 

A principal condição meteorológica responsável pela origem de elevados 

escoamentos e caudais, nos cursos de água, é a ocorrência de precipitações 

intensas. Além disso, as condições fisiográficas das bacias hidrográficas 

condicionam igualmente a ocorrência de cheias. 

Os factores geométricos que influenciam a ocorrência de cheias são a área, a 

forma, a densidade de drenagem e o relevo da bacia hidrográfica. Os factores 

físicos são o tipo de solo, a cobertura vegetal, as condições geológicas e a rede 

hidrográfica. 
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Para a definição da área passível de ser afectada pelas cheias, considerou-se a 

informação disponibilizada pelas Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos pela 

área de estudo, assim como a informação do Serviço Nacional de Protecção Civil e 

dos planos de bacia dos rios Sado e Tejo. 

Em relação à bacia hidrográfica do Sado, situada em grande parte na região do 

Alentejo, as cheias aqui não têm uma grande relevância quando comparadas com 

as outras bacias portuguesas. A região do Alentejo é, em geral, bastante plana e, 

por isso, as inundações ocorrem apenas pontualmente. 

A bacia do Sado está servida de várias barragens essencialmente utilizadas para 

fins agrícolas, mas que têm também um papel importante na redução das 

inundações através da regularização dos caudais. 

No entanto, apesar de esporadicamente, estas cheias podem ocorrer em toda a 

bacia, em especial nas sub-bacias mais pequenas, com tempos de concentração 

mais reduzidos. 

A bacia hidrográfica do rio Tejo, por ser uma bacia internacional, a gestão dos 

recursos hídricos em Espanha e o seu armazenamento afectam directamente a 

ocorrência de cheias em Portugal. 

Actualmente, em Portugal, existem várias barragens com aproveitamento 

hidroeléctrico na bacia hidrográfica do Tejo que permitem uma maior regularização 

dos caudais o que , no entanto, não se verifica suficiente para impedir a ocorrência 

de inundações. 

Nesta bacia as cheias ocorrem frequentemente, em especial nas zonas do vale do 

rio Tejo, mais a montante, com especial incidência no distrito de Santarém. 

Estas zonas de inundação, apesar de inseridas na Bacia Hidrográfica do Tejo, estão 

fora da zona de estudo e não têm qualquer influência sobre a mesma. 

Na área em estudo no presente documento, e segundo dados do Instituto da Água, 

foram identificadas 3 zonas de inundação pelo Serviço Nacional de Protecção Civil 

(SNPC) que são apresentadas no Quadro 5.53. 
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Quadro 5.53 – Características das zonas de Inundação (SNPC) da área de estudo 

LOCALIDADE PBH CCDR M P DATA CAUSA TIPO FONTE 

Setúbal Sado LVT 134523 173377 1989/2000 Precipitação intensa frequente e severo PBH Sado 

Setúbal 
(Ribª Livramento) 

Sado LVT 134300 172300  

Precipitação intensa 

Baixo tempo concentração 

Ocupação do solo 

frequente e severo PCCRL ††† 

Palmela Tejo LVT 133155 178585 2000 Precipitação intensa 
pouco frequente  

e pouco severo 
Jornal de Notícias 

Fonte: http://snirh.pt/snirh.php?main_id=4  

 

                                           

††† Projecto de Controlo de Cheias da Região de Lisboa 
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Em relação à área de estudo, esta não é normalmente afectada por cheias muito 

significativas, tanto em toda a área de estudo como na própria fábrica da SECIL-

Outão. 

Segundo dados do sítio www.snirh.inag.pt, existem 3 pontos de inundação dentro 

da área de estudo, ou seja, pontos onde efectivamente já foram detectadas 

pequenas cheias. Estes pontos encontram-se representados no Desenho EIA-RF.00-

RHD-01 – Rede Hidrográfica da Área de Estudo e Zonas de Risco de Inundação. 

No concelho de Palmela verificou-se uma zona de inundação e no de Setúbal duas. 

No entanto, é no concelho de Setúbal que as inundações ocorrem com maior 

frequência. 

Existe ainda identificado um troço crítico na Ribeira do Livramento, mais 

precisamente na cidade de Setúbal. Este troço crítico resulta da confluência de 

várias ribeiras numa zona baixa da cidade de Setúbal, que depois são dirigidas para 

o rio Sado através de um direccionamento por canalização dos troços urbanos. 

Na área de implantação da própria fábrica da SECIL não existe nenhuma zona de 

inundação referenciada. 

 

5.7.6. USOS E NECESSIDADES DE ÁGUA 

O conhecimento dos usos e necessidades de água permite definir os padrões de 

qualidade da água a alcançar ou a manter. 

Seguidamente é feita uma descrição dos usos e necessidades de água na área em 

estudo, ou seja, nos concelhos de Setúbal e Palmela. 

 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.205 

 

UVW 

5.7.6.1. ABASTECIMENTO URBANO 

Nos concelhos directamente afectados pela área de estudo o abastecimento é feito 

ou com recurso a captações particulares, ou através da rede de abastecimento 

municipal. 

No caso do abastecimento municipal, este é garantido pelas Águas do Sado, no 

que se refere ao concelho de Setúbal, e pela Câmara Municipal de Palmela para o 

concelho de Palmela, tanto no abastecimento em “alta” como no abastecimento em 

“baixa”. 

Quadro 5.54 – Entidades responsáveis pelo Abastecimento 

Concelho Entidade responsável pelo abastecimento 
População 

servida (%) 

Setúbal Águas do Sado, S.A. 94 

Palmela Câmara Municipal de Palmela 90 

Fonte: INE (dados de 2005) 

A Águas do Sado, S.A. é a responsável pelo Sistema de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água para consumo público no concelho de Setúbal, abastecendo 

uma população de cerca de 120.000 habitantes, o que se reflecte num consumo 

efectivo de 11.856.814 m3 (2006). 

A captação de água para o abastecimento do concelho de Setúbal é feita na sua 

totalidade com recurso a captações subterrâneas, quer seja para consumo 

doméstico ou industrial. A água é captada a mais de 200 metros através de 20 

furos no aquífero “Mio-Pliocénico do Tejo e Sado”. 

 

Quadro 5.55 – Sistemas de Abastecimento no Concelho de Setúbal 

Sistema de Abastecimento Captações 
Municipais 

M P Zona Servida 

Algeruz, Pinheirinhos PS3 
AC1 
JK1 
JK2 
JK10 
JK5 
JK6 

139727 
139924 
139822 
140142 
140387 
136533 
136378 

177270 
177032 
176857 
176919 
176813 
175263 
175007 

Setúbal, Poço Mouro, 
Padeiras, Aldeia Grande, Vale 
da Rasca e Praias 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.206 

 

UVW 

JK9  136837 174954 
Santas, Poço Mouro/Bela 
Vista 

AC1 
AC2 

138011 
137990 

173137 
173176 

Santas, Tanoeira, 

Manteigadas, Poçoilos, Bela 

Vista e 1.º Maio 

Faralhão/Pontes JK1 
JK11 

140591 
140122 

173434 
173311 

Santo Ovídio, Faralhão, 

Praias do Sado, Bispas e 

Pontes 

Pinhal Negreiros/Bassaqueira 
e Verdes 

JK4 
JK7 
JK8 
JK14 
JK15 
PS1 

121996 
122030 
121977 
122047 
121976 
122183 

177216 
177520 
177717 
177520 
177755 
177757 

Vendas de Azeitão, Vila 

Fresca de Azeitão, Vila 

Nogueira de Azeitão, Casal 

de Bolinhos, Pinhal de 

Negreiros, Brejos de Azeitão, 

Piedade, Oleiros e Aldeia de 

Irmãos 

Perú/S. Pedro e Portela JK12 
JK13 

120664 
120629 

173485 
173519 

Peru, S. Pedro e Portela 

Fonte: www.inag.pt 

O subsistema Algeruz, Poço Mouro/Pinheirinhos é ainda abastecido por caudal vindo 

de fora do concelho, das captações PS1, PS2 e PS3 do Pinhal das Espanholas, 

concelho de Palmela. 

As localidades de Gambia, Vale de Judeus e Fazendas do Bonito não estão servidas 

com sistema de abastecimento público de água e, deste modo, a população aqui 

residente recorre a sistemas de abastecimento individuais (poços ou furos). 

No que se refere ao concelho de Palmela, este também recorre 100% a captações 

subterrâneas para o abastecimento da população, através de 33 furos. 

Neste concelho podem distinguir-se 21 sistemas de abastecimento de água, com 

uma produção de 4.842.825 m3 (valor estimado no ano de 2002) que servem uma 

população de cerca de 60.000 habitantes. 
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Quadro 5.56 – Sistemas de Abastecimento no Concelho de Palmela 

Sistema de 
Abastecimento 

Captações 
Municipais 

M P Zona Servida 

Palmela JK8 
AC2 
JK11 
JK7 
JK9 

131798 
131848 
131061 
131812 
131810 

181509 
180099 
179845 
181509 
131810 

Palmela, Vila Serrinha, Carvalhos, Volta 
da Pedra, zona alta de Aires e Estação 
de Palmela 

Biscaia – Brejos do 
Assa 

FR1 
PS7 

137602 
127360 

180296 
181230 

Aires, Quinta da Asseca, bairro Padre 
Nabeto, Baixa de Palmela, Miraventos, 
Quinta da Asseada e Quinta Padre 
Tomé Dias 

Pinhal Novo JK3 
JK4 
JK5 
PS6 

132283 
132090 
131909 
131624 

183049 
183177 
183051 
186620 

Pinhal Novo 

Quinta do Anjo – 
Cabanas 

PS2 
FR2 

129119 
129288 

179868 
179890 

Quinta do Anjo 
Cabanas 

Auto-Europa PS1 
PS2 
PS3 
PS4 
PS5 
PS6 
PS7 

126706 
127161 
127331 
127580 
127839 
128103 
127360 

181851 
181863 
181921 
181950 
181990 
181950 
181230 

Complexo industrial da Auto-Europa e 
Marquesas I,II e III 

Sistema de 
Abastecimento 
Provisório da Auto-
Europa 
(sem consumo 
actualmente) 

CBR1 
CBR2 

126670 
126675 

179650 
179640 

Unidades fabris existentes no caminho 
paralelo à auto-estrada 

Carrascas PS3 132746 181706 Vale de Marmelos, Vale de Alecrim, 
Batudes, Montinhoso, Venda do Acaide, 
Vale da Vila, Palhota, Arraiados, zona 
industrial de Carrascas e outras 
pequenas empresas  

Lagoinha JK10 129960 181700 Lagoinha, Olhos de Água, Quinta das 
Flores, Brejos Carreteiros, Bairro Sousa 
Cintra, Bairro da Cascalheira e Terrim 

Poceirão – Águas 
de Moura 

JK1 
JK2 

146718 
146636 

184789 
184907 

Poceirão e Águas de Moura 

Lau – Cajados – 
Lagameças 

PS1 143732 182249 Lau, Cajados e Lagameças 

Agualva de Cima CBR6 147331 182299 Agualva de Cima 
Cajados Sul PS5 

CBR5 
143925 
144926 

178802 
178785 

 

Asseiceira CBR7 147300 188470  
Forninho CBR3 144500 187770  
Fernando Pó CBR4 151350 185710  
Pinhal das 
Espanholas 1 
Pinhal das 
Espanholas 2 
Pinhal das 
Espanholas 3 

 141524 
 
141633 
 
141702 

179282 
 
179126 
 
179009 

Concelho de Setúbal (entidade gestora: 
Águas do Sado) 

Fonte: www.inag.pt 
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Para além dos sistemas de abastecimento descritos no quadro anterior existem 

ainda mais seis que não tem nenhuma captação própria, sendo estes: Sistema de 

Abastecimento Vila Amélia, Carregueira (Palmela), Quinta da Chapeleira, Aires, 

Barra Cheia e Águas de Moura. 

Para além das captações enumeradas existem ainda populações servidas por 

captações nos concelhos vizinhos, assim como o Concelho de Palmela também 

abastece populações do concelho de Setúbal através das 3 captações de Pinhal das 

Espanholas. 

No que concerne às captações particulares, as que se encontram licenciadas 

encontram-se identificadas e caracterizadas no capítulo da Hidrogeologia.  

Em relação à fábrica da SECIL-Outão, esta recorre a 4 captações privadas para o 

seu abastecimento, sendo uma delas uma captação superficial (AC4). 

 

 

Quadro 5.57 – Localização das captações de água subterrânea e superficial da 

SECIL-Outão 

Coordenadas (m) 
Código 

M P 

Nº Carta Militar 

AC4 130180 169800 465 

Fonte: Licença Ambiental nº37/2006 da SECIL-Outão 

 

Estas captações estão apresentadas no desenho EIA-RF.00-HGE-02. 
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Figura 5.61 – Localização das captações de água para abastecimento da fábrica da 

SECIL-Outão 

 

A captação superficial (AC4) é feita directamente do rio Sado e é utilizada 

unicamente no circuito de refrigeração para arrefecimento dos compressores, 

funcionando em circuito aberto. 

 

Em relação às captações subterrâneas, estas são estudadas no capítulo da 

Hidrogeologia. 

 

No que se refere à captação superficial, as suas características de utilização estão 

definidas na licença ambiental n.º 37/2006 e encontram-se referidas no Quadro 

5.58. 

 

Quadro 5.58 – Características das captações de água da SECIL-Outão 

Código 
Profundidade 

Máxima 
(m) 

Caudal Máximo 
instantâneo de 

Extracção 
(l/s) 

Potência do 
meio de 
extracção 

(Cv) 

Volume máximo de 
extracção mensal 

autorizado 
(m3/mês) 

AC4 - 83 40 61000 

     Fonte: Licença Ambiental nº37/2006 da SECIL-Outão 

As águas residuais produzidas pela SECIL no estabelecimento industrial, na 

pedreira e no bairro social, são de origem doméstica (instalações sanitárias), águas 

provenientes da ETA, da oficina (lavagem de viaturas), do sistema de refrigeração e 
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águas pluviais (provenientes de pavimentos, cobertura de edifícios, silos, tubagens, 

tanques, veículos e outras estruturas).  

 

5.7.6.2. CONSUMO INDUSTRIAL 

O desenvolvimento industrial do concelho de Setúbal está fortemente associado às 

acessibilidades marítimas e fluviais e à disponibilidade de matérias-primas (pescado 

e calcário). 

Actualmente, o concelho está concentrado na actividade industrial, principalmente 

nos sectores da indústria transformadora (construção e reparação naval e 

metalomecânica, cimento, pasta de papel e adubos). 

As principais zonas industriais presentes no concelho de Setúbal são a Zona 

Industrial da Península da Mitrena, o Porto de Setúbal e a Industria da SECIL-

Outão. 

Também no concelho de Palmela, é a indústria transformadora que tem mais 

relevância, existindo três parques industriais na área da electrónica, fabricação de 

automóveis e seus componentes e acessórios. 

Nos dois concelhos referidos o abastecimento industrial é maioritariamente 

garantido por captações privadas. Os consumos associados à indústria, totais e 

garantidos pela rede pública, são descriminados nos quadros 5.59 e 5.60. 

 

Quadro 5.59 – Necessidades industriais de água por concelho 

Consumo industrial total Consumo total do concelho 
Concelho 

hm3/ano % hm3/ano 

Palmela 28,457 46,742 60,88 

Setúbal 27,236 51,332 53,06 

Fonte: PBH Sado, 1997 
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Quadro 5.60 – Consumos industrial de água abastecida pela rede pública 

Consumo Industrial da Rede 
Pública Consumo industrial total 

Concelho 

hm3/ano % hm3/ano 

Palmela 0,002 0,003 28,457 

Setúbal 0,719 1,356 27,236 

Fonte: PBH Sado, 1997 

 

No concelho de Setúbal, o sector industrial é o único que recorre em parte a 

captações superficiais para o seu abastecimento, exclusivamente com a função 

de refrigeração.  

Em relação ao concelho de Palmela, todo o consumo industrial recorre a 

captações subterrâneas como referido no Quadro 5.61. 

 

Quadro 5.61 – Proveniência da água para consumo industrial nos concelhos de 

Palmela e Setúbal 

Consumo Industrial 
(hm3/ano) 

Concelho 

Águas Superficiais Águas Subterrâneas 

Palmela 0 28,456 

Setúbal 0,216 27,020 

Fonte: PBH Sado, 1997 

 

5.7.6.3. AGRICULTURA 

No concelho de Setúbal a agricultura é quase inexistente, sendo a principal 

actividade do sector primário a actividade piscícola. A superfície agrícola total do 

concelho é de cerca de 4 mil hectares, maioritariamente divididos por pequenas 

parcelas de hortas, pomares, quintas de produção de ovinos e bovinos. 

No concelho de Palmela, em contrapartida, existe grande actividade agrícola. A 

superfície total de exploração agrícola em 1999 era de 64.39% da área do 
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concelho, cerca de 29745.98 hectares. As principais explorações são a 

vitivinicultura (produção de vinhos) e a pecuária (criação de ovelhas), exploração 

de cortiça, apicultura e caça. 

 

Quadro 5.62 - Área agrícola dos concelhos de Palmela e Setúbal 

Concelho Superfície 
Agrícola (ha) 

Áreas de regadio 
(ha) 

PALMELA 29746 3693 

SETÚBAL 4790 1774 

Fonte: PBH Sado 
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Quadro 5.63 - Estimativa da Área de Regadio por cultura no ano de 2000 

Áreas declaradas INGA 
Concelho 

Arroz 
Trigo 
mole 

Trigo 
duro Triticale Cevada Sorgo Girassol 

Linho 
não têxtil 

Milho 
silagem 

Milho 
grão 

Colza 
/Nabita 

PALMELA 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 3,2% 1,7% 0,7% 23,1% 0,0% 

SETÚBAL 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 

Fonte: PBH Sado 

 

Quadro 5.64 - Estimativa da Área de Regadio por cultura no ano de 2000 (continuação) 

Áreas RGA 
Concelho 

Batata Forrageiras Prados 
temporários Pomares Citrinos Vinha Olival 

Outros 

PALMELA 2,9% 7,9% 1,5% 12,0% 3,8% 0,5% 0,0% 33,3% 

SETÚBAL 2,9% 12,9% 4,7% 11,3% 20,1% 6,8% 4,9% 28,5% 

Fonte: PBH Sado 
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5.7.7. FONTES POLUIDORAS 

A identificação das fontes poluidoras mostra-se relevante na medida em que 

permite avaliar o estado da qualidade da água. 

De seguida são avaliadas individualmente as diferentes fontes de poluição, de 

acordo com quatro tipos de origens: doméstica, industrial, agrícola e difusa. 

5.7.7.1. ORIGEM DOMÉSTICA E INDUSTRIAL 

Os efluentes domésticos são responsáveis por uma elevada carga poluente nos 

cursos de água quando descarregados incontroladamente, constituindo uma 

ameaça para a Saúde Pública e para o Ambiente. O modo de prevenção deste tipo 

de poluição passa pela existência de um sistema de tratamento de água residuais 

(domésticas e industriais) o mais eficiente possível. 

Assim, nos diferentes concelhos abrangidos pela área de estudo, o tratamento das 

águas residuais é garantido através de infra-estruturas de Saneamento Básico. 

No concelho de Setúbal, a gestão e exploração das infra-estruturas de recolha, 

tratamento e rejeição das águas residuais urbanas (domésticas e industriais) estão 

concessionadas à empresa Águas do Sado, S.A., enquanto que, no concelho de 

Palmela, a entidade responsável por este serviço é a SIMARSUL. 

 

Quadro 5.65 – Entidades responsáveis pelo tratamento das águas residuais 
População Servida 

por Sistema de 

Drenagem de Águas 

Residuais 

População Servida 

por Estações de 

Tratamento de 

Águas Residuais 

Concelho 
Entidade responsável pelo 

abastecimento 

% % 

Setúbal Águas do Sado, S.A. 95 30 

Palmela 

SIMARSUL - Sistema Integrado 

Multimunicipal de Águas Residuais 

da Península de Setúbal, S. A. 

Câmara Municipal de Palmela 

73 70 

Fonte: INE (2005) 
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No concelho de Setúbal existem 9 subsistemas de drenagem e tratamento de águas 

residuais urbanas: Castanhos, Setúbal, Pontes, Faralhão, Aldeia Grande, 

Azeitão/Quinta do Conde, Mitrena, Figueirinha (Setúbal), Praias do Sado. 

O concelho de Palmela está também dividido em 9 subsistemas: Lagoinha, Aires, 

Pinhal Novo, Águas de Moura, Poceirão, Zona Industrial da Autoeuropa, Quinta 

Asseca e APIC e Barra Cheia. 
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Quadro 5.66 – Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) identificadas nos concelhos abrangidos pela área de 

estudo 

Localização Ponto de descarga 

Localização Concelho Designação Tipologia 
M P 

M P 

Tipo de meio 

receptor 

Castanhos ETAR Urbana 124433 173330 124627 173161 - 

Aldeia Grande ETAR Urbana 127414 172557 127421 172524 Linha de água 

Setúbal ETAR Urbana 137365 171823 137081 171562 Linha de água 

Pontes ETAR Urbana 140665 175810 140939 175903 Linha de água 

Faralhão ETAR Urbana 140981 173748 141337 173589 Linha de água 

Piedade Fossa Séptica Urbana 120847 170701 120763 170606 - 

Portela Fossa Séptica Urbana 120741 169726 120812 169686 - 

Figueirinha Fossa Séptica Urbana 129344 168959 129383 168786 Linha de água 

Mitrena ETAR Urbana 142252 170204 142286 170205 Linha de água 

Setúbal 

Azeitão / Quinta do Conde‡‡‡ ETAR Urbana * * 121525 178486 Linha de água 

                                           

‡‡‡ Concelho de Sesimbra 
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Localização Ponto de descarga 

Localização Concelho Designação Tipologia 
M P 

M P 

Tipo de meio 

receptor 

Lagoinha ETAR Urbana 130186 180821 130186 180821 Linha de água 

Aires ETAR Urbana 135802 177962 135786 178007 Linha de água 

Pinhal Novo ETAR Urbana 133401 185919 133409 185941 Linha de água 

Águas de Moura ETAR Urbana 151100 179600 151200 179600 Linha de água 

Poceirão ETAR Urbana 146721 185835 146721 185835 - 

Zona Industrial Autoeuropa ETAR Urbana 126609 179535 126609 179535 - 

APIC ETAR Urbana 133194 181581 133194 181581 Linha de água 

Barra Cheia ETAR Urbana 124444 182001 124454 182016 Linha de água 

Palmela 

Quinta da Asseca ETAR Urbana 133778 176745 133824 176680 Linha de água 

* Localização não especificada             Fonte: www.inag.pt  
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O concelho de Setúbal produz também efluentes que são transferidos para a ETAR 

Urbana de Azeitão/Quinta do Conde no concelho de Sesimbra. 

Nos concelhos em que a área de estudo se insere verificam-se, assim os valores 

quantitativos mencionados no Quadro 5.67. 

 

Quadro 5.67 – Drenagem e tratamento de águas residuais 

Concelho 

Parâmetro 
Setúbal Palmela 

Drenagem Caudais Efluentes Produzidos (1000m3/ano) 8042 506 

Total 3179 506 

Tratamento Preliminar 0 0 

Tratamento Primário 0 0 

Tratamento Secundário 506 268 

Tratamento 
Caudal tratado 

(1000m3/ano) 

Tratamento Terciário 0 2911 

Fonte: INE, 2005 

Apesar da quantidade de Estações de Tratamento de Águas Residuais existentes, os 

índices de atendimento são muito baixos no que se refere ao concelho de Setúbal. 

O concelho de Palmela, pelo contrário, tem valores muito bons pois todas as águas 

residuais produzidas são objecto de tratamento secundário. 

Tendo em consideração o referido anteriormente e os valores apresentados no 

quadro anterior, é possível prever que a qualidade das águas no concelho de 

Setúbal se encontre alterada como consequência de descarregas que possam ser 

feitas descontroladamente. 

As águas pluviais dos aglomerados populacionais são vulgarmente transportadoras 

de partículas, hidrocarbonetos, óleos e metais pesados. Esta carga poluente, de 

natureza difusa, torna-se mais significativa em aglomerados mais densos sempre 

que as águas de recolha pluvial sejam lançadas para as linhas de água. Este factor 

é de grande importância na área de estudo, onde se verifica grande densidade 

populacional, especialmente na cidade de Setúbal. 
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Em relação aos efluentes produzidos pela actividade industrial, estes têm 

características semelhantes aos de origem doméstica. No entanto, a sua 

perigosidade é muito mais elevada, nomeadamente devido às cargas poluentes 

associadas aos efluentes descarregados. 

Na área de estudo, as principais indústrias existentes são a própria SECIL-Outão e 

indústrias associadas à actividade marítima situadas no porto da cidade de Setúbal. 

Em relação à fábrica da SECIL-Outão, esta possui um sistema de drenagem e 

tratamento próprio. 

O sistema de drenagem de águas residuais divide-se em 2 zonas principais: 

 - Rede de drenagem da fábrica antiga (via húmida), constituída por 5 subsistemas 

de drenagem (A, B, C, C’ e D) onde são descarregados efluentes de origem 

doméstica, águas da oficina automóvel e do armazém geral. 

- Rede de drenagem da fábrica nova (via seca), constituída por 2 subsistemas de 

drenagem (subsistema da Melra e da Fonte Cercada). 

As características globais da rede de drenagem da fábrica antiga estão 

apresentadas no Quadro 5.68. 

 

Quadro 5.68 – Características da rede de drenagem da fábrica antiga 

Subsistema 
de drenagem 

Origem das Águas 
Residuais 

1º Nível de 
Tratamento 

2º Nível de 
Tratamento 

Caudal 
médio 

(m3/dia) 

Armazéns Fossa séptica com poço 
absorvente 

0,03 

Bairro Residencial Fossa séptica com poço 
absorvente 

0,06 

Oficina Automóvel (águas 
Domésticas) 

Fossa séptica com poço 
absorvente 

2,6 

Oficina Automóvel 
Separados 

Hidrocarbonetos 

ETAR E 

10,8 

Escritório 
Fossa séptica com poço 

absorvente 
- 2,35 

Edifício de Ensacagem e 
Embalagem 

Fossa séptica com poço 
absorvente 

- 1,05 

A 

Centro Técnico 
Operacional 

 ETAR F 2,35 

B 
Instalações Sanitárias da 

Portaria II 
- ETAR D 0,09 
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Subsistema 
de drenagem 

Origem das Águas 
Residuais 

1º Nível de 
Tratamento 

2º Nível de 
Tratamento 

Caudal 
médio 

(m3/dia) 

C 

Drenagem de águas 
pluviais e de instalações 
sanitárias do edifício de 
moagem de cimento II 

Fossa séptica - 0,15 

C' 
circuito de refrigeração 
indirecto da moagem II 

Circuito Aberto (sem tratamento) 1992 

D 
Drenagem de águas 

pluviais e de instalações 
sanitárias de Vale de Mós 

- ETAR C 0,15 

Fonte: Licença Ambiental n.º 37/2006 

Em relação às características da rede de drenagem da fábrica nova, estas estão 

referidas no Quadro 5.69. 

Quadro 5.69 – Características da rede de drenagem da fábrica nova 

Subsistema 
de drenagem Origem das águas residuais 

1º Nível de 
Tratamento 

2º Nível de 
Tratamento 

Caudal 
médio 

(m3/dia) 

Edifício de Comandos ETAR F Fossa 
Séptica 

1,05 

Oficina de Carpintaria  Fossa 
Séptica 

0,15 

Portaria I Fossa Séptica ETAR H 0,12 

Melra 

Sala de Básculas Fossa Séptica - 0,15 

Balneários/Edifício Administrativo Fossa Séptica ETAR C 7,55 

Bairro Social Fossa Séptica 6,75 

Cozinha do Refeitório 
Separador de 
Gorduras 

1,29 

Refeitório Fossa Séptica 0,3 

Escritórios Fossa Séptica 

ETAR A 

0,75 

Oficina Mecânica Fossa Séptica ETAR I - 
Silos de Cimento e Instalações 
Auxiliares/Armazém de Óleos 

Fossa Séptica ETAR E 0,3 

Fonte Cercada 

Hangar de Carvão - ETAR J - 

Fonte: Licença Ambiental n.º 37/2006 

 

Para além dos sistemas de drenagem e tratamento enunciados, existem ainda 12 

sistemas de tratamento de águas residuais domésticas com descargas para o solo 

(constituídas por fossa séptica com poço absorvente) e 4 sistemas de tratamento 

através das ETAR’s A, B, D e E que tratam as águas residuais provenientes de 

instalações de apoio à pedreira, do britador novo, de viveiros e do parque de 

empreiteiros, respectivamente. 
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Existe ainda um tratamento das águas pluviais provenientes do parque de sucata, 

constituído por decantador, separador de hidrocarbonetos e poço absorvente. 

As características de tratamento efectuadas em cada uma das mini-ETAR’s estão 

apresentadas no Quadro 5.70. 

Quadro 5.70 – Processos de Tratamento das Mini-ETAR’s da SECIL-Outão 

ETAR Processos de Tratamento 

A 

B 

C 

D 

tanque de arejamento e decantador 

E tratamento preliminar, decantação primária e tratamento biológico por biomassa fixa 

F 

G 

H 

I 

J 

tanque de arejamento e decantador 

Fonte: Licença Ambiental nº37/2006 

 

5.7.7.2. ORIGEM AGRÍCOLA E DIFUSA 

Estas fontes englobam a poluição originada pela lavagem e erosão dos terrenos 

agrícolas, pelas vias rodoviárias e pelos meios urbanos impermeabilizados. 

A actividade agrícola pode ser responsável por contribuições de poluição difusa 

importantes. Como contaminantes potenciais são de considerar os sais dissolvidos 

nas águas de drenagem dos solos agrícolas, os compostos químicos associados à 

actividade agrícola em regime intensivo, tais como os pesticidas e os fertilizantes, 

compostos orgânicos e inorgânicos de azoto, fósforo e potássio. No que concerne 

aos pesticidas, estes são substâncias muito persistentes e estáveis que sofrem 

bioacumulação ao longo da cadeia trófica. Os principais problemas que ocorrem 

actualmente são sobretudo relativos ao azoto, resultado do seu arrastamento pelas 

águas pluviais, em solos menos estruturados, contribuindo para a sua elevada 

concentração nas águas superficiais, tendo como consequência a eutrofização.  
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Estas fontes englobam a poluição originada pela lavagem e erosão dos terrenos 

agrícolas, pelas vias rodoviárias e pelos meios urbanos impermeabilizados. 

 

5.7.8. QUALIDADE DAS ÁGUAS  

5.7.8.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Para a avaliação da qualidade dos recursos hídricos superficiais considerou-se o 

disponibilizado pelo Instituto da Água (www.inag.pt). Assim, para a referida 

avaliação, consideraram-se as estações de monitorização localizadas no rio Sado, 

nas imediações da captação de água da SECIL-Outão. 

Na classificação dos valores verificados ter-se-á em consideração o disposto no 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, o qual estabelece normas, critérios e 

objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a 

qualidade das águas em função dos seus principais usos. 

Em relação à qualidade da água superficial, e tendo em conta que nos concelhos da 

área de estudo a captação de água é 100% de origem subterrânea, não é 

classificada a água para consumo humano. 

Dado que a fábrica da SECIL-Outão possui uma captação superficial com o 

objectivo de refrigeração, será apenas qualificada a zona em que é feita a captação 

de água do rio Sado. 

A zona de captação, assim como a zona onde estão localizados os pontos de 

monitorização, é uma zona de águas de transição. 

As águas de transição são massas de água de superfície nas proximidades da foz 

dos rios com um carácter misto devido à mistura de água doce (cursos de água) e 

salgada (águas costeiras). 
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As águas de transição são consideradas, para efeitos de fixação de normas de 

qualidade, como águas de salmonídeos (águas onde vivem ou poderão viver 

espécies piscícolas da família Salmonidae como o salmão e a truta). 

Deste modo, para a caracterização da qualidade da água é considerado o disposto 

no anexo X (Qualidade das águas doces para fins aquícolas). 

 

Quadro 5.71 – Características das estações de monitorização da qualidade da água 

superficial 

Coordenadas 
Código da Estação 

Nome da 

Estação 
Curso de Água 

Bacia 

Hidrográfica M P 

23D/24F 
SADO - 

OUTÃO (F) 
Rio Sado Rio Sado 130232 169256 

23D/24S 
SADO - 

OUTÃO (S) 
Rio Sado Rio Sado 130276 169096 

Fonte: www.inag.pt 

Seguidamente são apresentados os valores máximos, médios e mínimos verificados 

nas estações anteriormente caracterizadas e os valores limite definidos pelo Anexo 

X constante no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
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Quadro 5.72 – Valores médios registados nas estações de Sado-Outão (F), Sado-Outão (S) 

23D/24F 23D/24S Decreto-Lei n.º 236/98 

Anexo X 

(águas de salmonídeos) 
Parâmetro 

Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média 

VMR VMA 

Amónia Total (em NH4) (mg/l) 0.0409 0.013 0.019 0.0388 0.01 0.013 - - 

Amoníaco (mg/l) - - - - - - 0.005 0.025 

Azoto Amoniacal (mg/l) - - - - - - 0.04 1 

Cádmio (mg/l) - - - 0.00031 0.00006 0.000185 - - 

Carência bioquímica de Oxigénio (mg/l) - - - - - - 3 - 

Chumbo (mg/l) - - - 0.0009 0.0006 0.00075 - - 

Cloro residual disponível total(mg/l) - - - - - - - 0.005 

Clorofila – a (µg/l) - - - 4 1.3 1.9 - - 

Cobre (mg/l)    0.0067 0.0013 0.004 0.4 - 

Ferro (mg/l) - - - 0.0038 0.0032 0.0035 - - 

Fósforo total (mg/l) - - - 0.022 0.016 0.019 - 0.2 

Hidrocarbonetos totais (mg/l) - - - - - - Exame visual e gustativo dos peixes 

Mercúrio Total (µg/l) - - - 0.05 0.01 0.03 - - 

Nitrato total (em NO3) (mg/l) 0.0567 0.017 0.024 0.0551 0.011 0.025 - - 

Nitrito Total (em NO2) (mg/l) 0.0082 0.0015 0.0044 0.0087 0.0011 0.0017 0.01 - 

Oxigénio dissolvido (%) 
104 96 103 

107 98 103 
50% ≥ 9 

100% >7 
50% ≥ 9 

pH (Escala de Sorenson) 8.2 8.05 8.06 8.21 8.05 8.12 - 6 - 9 

Temperatura (ºC) 19.2 14.8 18 19.6 14.4 18.4 

A temperatura medida a jusante de um 

ponto de descarga térmica não deve 

ultrapassar a temperatura natural em 

1.5º nem que esta ultrapasse os 21.5º 
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23D/24F 23D/24S Decreto-Lei n.º 236/98 

Anexo X 

(águas de salmonídeos) 
Parâmetro 

Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média 

VMR VMA 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 2 1 1 3 1 1 25 - 

Zinco total (mg/l) - - - 0.0192 0.0036 0.0114 - 0.3 

Fonte: http://snirh.pt/snirh.php?main_id=2 
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Tendo em consideração os valores máximos, médios e mínimos verificados para as 

estações de monitorização e os valores máximos recomendáveis (VMR) e admissíveis 

(VMA) definidos pelo Anexo X do Decreto-Lei n.º 236/98, verifica-se que, de entre os 

parâmetros em análise, não existem quaisquer resultados acima do VMA nem do 

VMR. 

 

5.7.8.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Na tentativa de caracterizar qualitativamente as águas subterrâneas recorreu-se aos 

dados disponibilizados pelo Instituto da Água. 

Neste caso, não existe nenhuma estação de monitorização dentro da área de estudo, 

situando-se a única estação mais próxima na captação JK9 de Poço Mouro. 

Esta captação situa-se muito distante da fábrica da SECIL-Outão, e por este motivo a 

qualidade da água neste local é influenciada por muitos outros factores, não tendo os 

seus resultados qualquer relevância para este estudo. 

 

5.8. HIDROGEOLOGIA 

5.8.1. INTRODUÇÃO 

No presente descritor pretende-se caracterizar a hidrogeologia da área de estudo, 

definida com base no estudo de dispersão de poluentes, identificando e 

caracterizando os aquíferos presentes, com base na Folha 38-B (Setúbal) da Carta 

Geológica de Portugal e respectiva Notícia Explicativa, assim como em bibliografia 

sobre a região. Foram identificadas as captações de água de origem subterrânea 

Municipais utilizadas para o abastecimento público do concelho de Setúbal 

localizadas na área de estudo, assim como as captações privadas licenciadas 

localizadas na referida área, com base na informação disponibilizada pelas Águas do 

Sado, S.A., e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo (CCDR LVT).  
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O enquadramento geológico da região em que se insere a área de estudo é aqui 

apresentado, com uma breve descrição das unidades litostratigráficas nesta 

presentes, visto constituírem o suporte litológico dos aquíferos e serem uma base 

fundamental na caracterização da hidrogeologia.  

 

5.8.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

O território Continental Português é formado pelas seguintes unidades Tectono-

Estratigráficas: o Maciço Hespérico ou Ibérico, a Orla Meso-Cenozóica Ocidental ou 

Lusitana, a Orla Meso-Cenozóica Meridional ou Algarvia e a Bacia do Tejo-Sado. 

A área em estudo insere-se na Bacia do Tejo-Sado, Margem Esquerda, formada 

essencialmente por depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos recobertos em 

grande parte por depósitos quaternários. 

 

5.8.2.1. UNIDADES LITOSTRATIGRÁFICAS 

Com base na observação da Folha 38-B (Setúbal) da Carta Geológica de Portugal, à 

escala 1:50 000, e consulta da respectiva Notícia Explicativa, descrevem-se de 

seguida as principais litologias que afloram na área de estudo. O extracto da referida 

Carta Geológica é apresentado no Desenho EIA.RF.00-GEO-01 – Extracto da Carta 

Geológica. 

 

Quaternário 

Holocénico  

Qa - Aluviões – Depósito aluvionares que ocorrem nas linhas de água da área em 

estudo, com uma espessura que não excede os 50m, dos quais se destacam os 

depósitos da Ribeira de Livramento e da Ribeira de Alcube. 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.228 

 

UVW 

QDv – Depósitos de Vertente – Ocorrem especialmente desenvolvidos na vertente 

Sul da Serra de S. Luís e na encosta da Praia de Galapos. 

Plistocénico 

PMF - Conglomerado de Marco Furado – Unidade com características 

conglomeráticas e matriz areno-argilosa, de cor vermelha, com predominância de 

clastos de quartzo angulosos, ocorrendo ainda quartzitos, jaspes, sílex e xistos. A 

componente argilosa é predominantemente rica em mica, mas também em ilite e 

caulinite.  A espessura desta unidade varia entre os 30 e os 40m. 

 

Pliocénico  

PTC - Areias feldspáticas de Fonte da Telha e de Coina – As areias que 

compõem esta unidade são geralmente arcósicas, de cor e granulometria variáveis. 

A espessura desta unidade pode exceder os 300m, na zona do Pinhal Novo, sendo 

frequente a ocorrência de blocos de arenitos cretácicos e nódulos de sílex. A fracção 

argilosa é rica em caulinite e ilite, ocorrendo montmorilonite nos níveis fosíliferos e 

nos níveis argilosos. No topo deste conjunto surgem intercalações de argilas de 

tonalidade cinza a negra, ricas em restos de vegetais e cristais de consideráveis 

dimensões, maclados de gesso, de lignitos e diatomitos. 

 

Miocénico 

Tortoniano  

MAn – Areias e Margas de Quinta do Anjo – Esta unidade inicia-se por uma 

camada de microconglomerados ocres à qual sucedem biocalcarenitos e depósitos 

argilo-margosos, de tonalidades esbranquiçadas a acinzentadas, ricos em ostras. 
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Langhiano-Serravaliano 

MPi – Arenitos e Calcoarenitos de Pinhal e Castelo de Palmela – No topo desta 

unidade ocorrem areias finas, amareladas, com algumas ostras dispersas. Com uma 

espessura de cerca de 100m, os arenitos são geralmente compactos e 

esbranquiçados, com seixos de quartzo e quartzito.  

MT – Areias de Quinta da Torre – Níveis de biocalcarenitos iniciam esta unidade, 

transitando a areias brancas e finas, ricas em micas, que surgem bem patentes na 

Quinta da Torre. 

Burdigaliano  

MAz – Arenitos e Margas de Azeitão – Esta unidade assenta sobre os Calcários 

Margosos da Palhavã, aflorando entre Vila Nogueira de Azeitão e Palmela. Na Quinta 

da Torre a referida unidade é representada por bancos de biocalcarenitos e de 

ostras, intercalados em níveis argilo-margosos. Ainda se incluem nesta unidade os 

depósitos mais grosseiros de arenitos e biocalcarenitos do Portinho de Arrábida,  

ricos em seixos rolados e de quartzo. 

Aquitaniano 

MPa – Calcários Margosos da Palhavã – Esta unidade apenas aflora na Serra da 

Arrábida, flanco Norte, entre Venda Nova e Palmela, apresentando vários fósseis 

marinhos entre outros. 

 

Paleogénico 

ФN – Calcários de Senhora das Necessidades – Estes calcários apresentam-se 

mal estratificados e com fragmentos de fósseis. São essencialmente mudstones, de 

tonalidade esbranquiçada, exibindo grãos de quartzo, por vezes pulverulentos.  

Desde as proximidades da Fonte do Sol até à Quinta do Mineiro, a SW de Vila 

Nogueira de Azeitão, esta unidade forma uma faixa contínua e chega a atingir cerca 

de 150m de espessura. 
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ФP – Conglomerados, arenitos e margas de Picheleiros – Unidade composta por 

arcoses que passam a depósitos com características predominantemente 

conglomeráticas, formando uma sequência positiva com granulometria decrescente 

para o topo.  

 

Cretácico 

Barremiano inferior a Hauteriviano inferior 

C1
FG - Grés e argilas de Fonte Grada – A Formação de Fonte Grada é formada por 

argilas, grés finos com estratificações de grés grosseiros, feldspáticos, com calhaus 

rolados de quartzo. Aflora na área de estudo, a Norte da localidade de Quintola da 

Maçã ao longo da EN379. 

Hauteriviano 

C1
Ma – Margas e calcários recifais de Maceira – Todos os níveis que compõem 

esta unidade são bastante ricos em elementos fósseis. De baixo para cima, é 

composta por um calcário oolítico, ferruginoso, rico em polipeiros, por margas 

cinzentas com intercalações de finos leitos calcários, depois gresosos, por margas 

brancas com nódulos de vários elementos e, por fim, por calcários cinzentos-claros, 

maciço e compactos, parcialmente recristalizados e dolomitizados.   

Valanginiano e Berriasiano médio e superior 

C1
GL – Grés, argilas e calcários gresosos de Guia e Vale de Lobos – Esta 

unidade é composta por uma camada de grés brancos cauliníticos, finos a grosseiros, 

com uma espessura de cerca de 46m, apresentando dispersos calhaus de quartzo 

rolados, alternando em sequências positivas com grés finos e argilas linhitosas de 

tons cinza e violáceos. Este primeiro conjunto denomina-se Formação de Vale de 

Lobos. Acima desta formação assenta uma camada com cerca de 5m de espessura 

de calcários gresosos, de tons amarelados e arroxeados, apresentando oólitos 

ferruginosos com abundantes fósseis. Este conjunto denomina-se Formação da Guia. 
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Berriasiano inferior 

C1
Ca – Argilas, grés e grés calcários do Porto da Calada – Unidade constituída 

por argilas verdes, violáceas ou azuladas, alternadas com bancadas de arenitos 

amarelos com finos leitos de arenitos lenhitosos que apresentam bioturbação. 

Verifica-se a presença de partículas compostas por calhaus rolados de quartzo com 

estratificação entrecruzada.  A espessura desta unidade tem cerca de 40m e assenta 

em concordância sobre os calcários titonianos. 

C1
S – Grés e argilas da Serreira – esta formação vem substituir a anterior, sendo 

constituída por grés grosseiros variegados com calhaus rolados de quartzo, liditos e 

xistos associados em várias sequências positivas fluviais.  

 

Jurássico Superior 

Titoniano a Kimeridgiano 

J3Co - Conglomerados da Comenda – Basicamente constituída por sedimentos 

fluviais,  esta unidade é composta por siltes argilosos, areias finas, argilas nodulares 

e grés que passam a conglomerados para o topo. A espessura desta formação pode 

ser superior a 600m e assenta sobre as argilas e conglomerados calcários de Vale da 

Rasca. 

J3Ra - Argilas, grés, conglomerados de Vale de Rasca – Formação composta por 

arenitos, margas, argilas e conglomerados calcários, carregados de quartzo no topo 

da série. Apresenta-se pouco compactada e de fácil meteorização. A sua espessura é 

variável, aumentando para E e diminuindo para W. 

Kimeridgiano a Oxfordiano médio 

J3A - Calcários de Azóia – Esta unidade corresponde a uma alternância de calcários 

bioclásticos e calcários micríticos fossilíferos. Afloram com grande expressão a SW da 

Serra da Arrábida e em torno da mesma, embora com menos expressão.  
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J3R – Calcários e Grés Intercalados do Risco – Considerada como uma variação 

de fácies da Unidade Azóia, esta unidade  corresponde a uma alternância de margas, 

de grés e de calcários. Estes últimos são, na maioria dos casos, fossilíferos. 

Oxfordiano médio a superior 

J3Ar - Margas, argilas, conglomerados e calcários com calhaus negros  da 

Arrábida – Unidade composta por conglomerados, vulgarmente conhecidos como 

“Brecha da Arrábida”, e por calcários argilosos intraclásticos (calhaus negros) com 

intercalações de marga. Afloramentos desta formação surgem entre a Fábrica SECIL 

e a Ponte do Covão, ao longo do flanco N da Serra da Arrábida, assim como no 

flanco S da Serra.  

 

Jurássico Inferior a Médio 

Caloviano a Batoniano superior 

J2P – Calcários de Pedreiras – esta unidade pode atingir os 230m de espessura, 

sendo constituída por calcários micríticos com pelóides, bioclastos e raros 

intraclastos. Na área de estudo, surgem afloramentos na Serra da Arrábida e na 

Serra de S. Luís. 

Batoniano médio e inferior a Toarciano inferior 

J1-2CL – Dolomitos do Convento e S. Luís – unidade constituída por margas, 

calcários oolíticos, dolomitos com Gervilia e Dolomitos do Cabo de Ares, surgindo 

afloramentos na Serra de S. Luís com grandes blocos de dolomitos cavernosos. 

Sinemuriano inferior a Hetangiano 

J1Da – Complexo pelítico-carbonatado-evaporítico (ou Margas de Dagorda) -  

Este complexo é constituído por pelitos vermelhos, esverdeados e acinzentados, 

siltosos, intercalados com evaporitos, gesso, sal-gema. Surgem ainda com 

frequência intercalações de finas camadas margo-dolomíticas. 
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5.8.3. HIDROGEOLOGIA 

A área em estudo, a qual foi considerada a mais adequada em termos de modelo de 

dispersão dos poluentes, abrange junto ao seu limite NW e também junto ao limite 

Este o sistema aquífero designado por Margem Esquerda. Este sistema constitui 

juntamente com o sistema aquífero da Margem Direita e o sistema aquífero das 

Aluviões do Tejo, uma grande unidade hidrogeológica, designada por Bacia Terciária 

do Baixo Tejo, cujo suporte são os sedimentos que preenchem a bacia terminal do 

Tejo-Sado.  

A Bacia Terciária do Baixo Tejo, considerada uma sub-unidade da Bacia do Tejo-

Sado, integra o maior sistema aquífero do território Nacional, constituindo os seus 

recursos hídricos subterrâneos um importante factor de desenvolvimento, pois têm 

assegurado numerosos abastecimentos urbanos, industriais e agrícolas. 

O sistema aquífero, Margem Esquerda, é formado por várias camadas porosas, em 

geral confinadas ou semi-confinadas. São frequentes as variações laterais e verticais 

nas fácies litológicas, responsáveis por mudanças significativas nas condições 

hidrogeológicas. A complexidade litológica e estrutural das formações que 

constituem este sistema resulta num conjunto alternante de camadas aquíferas, 

separadas por outras de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e 

aquiclusos). 

Este sistema corresponde assim a um complexo sistema aquífero multicamada, de 

grande potência, heterogéneo e anisótropo, constituindo as suas águas a principal e 

única origem de água para abastecimento doméstico, agrícola e industrial dos 

municípios situados a Sul do Tejo. 

As características do sistema variam em função da importância das camadas 

Pliocénicas e da constituição e espessura das formações miocénicas. A diferenciação 

litológica e hidrogeológica, observada neste grande sistema, contribuíram para se 

considerar, na Península de Setúbal, este sistema como sendo constituído por dois 

subsistemas: um aquífero superior livre, Pliocénico, e um aquífero subjacente, 
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multicamada, confinado e localmente semiconfinado mio-pliocénico. Ambos os 

sistemas apresentam comportamento de meios porosos, embora localmente no 

Miocénico possa ocorrer comportamento fissurado.  

Sobrejacente a este conjunto, separado por formações margosas espessas, existe 

ainda um outro aquífero confinado, multicamada, cujo suporte são as camadas 

greso-calcárias da base do Miocénico. No entanto, este sistema tem sido pouco 

explorado devido à sua produtividade e qualidade das águas, as quais são inferiores 

aos subsistemas acima referidos.  

O suporte litológico do aquífero Pliocénico é constituído por areias finas, médias ou 

grosseiras com intercalações argilosas e/ou argilo-arenosas. As formações arenosas, 

apresentam elevada permeabilidade, dado se tratarem de sedimentos não 

consolidados ou com reduzido grau de consolidação, apresentando deste modo 

elevada vulnerabilidade à poluição. 

Apesar dos depósitos Pliocénicos serem predominantemente arenosos, possuem 

lentículas e camadas argilosas ou argilo-arenosas que, por vezes, ultrapassam uma 

dezena de metros de espessura.  

A variabilidade e distribuição litológica do sistema Pliocénico confere-lhe uma 

estrutura complexa e grande heterogeneidade, correspondendo a um aquífero com 

superfície livre, mas também com zonas semiconfinadas, níveis suspensos e zonas 

não saturadas, separadas por camadas de baixa permeabilidade. As lentículas de 

argila, embora não constituam uma superfície contínua confinante, são muito 

frequentes acabando por, em conjunto, provocar uma situação de confinamento nos 

terrenos subjacentes (Pliocénicos e Miocénicos). 

As águas captadas nesta unidade são pouco mineralizadas e pouco duras. As fácies 

destas águas são cloretadas sódicas e cálcicas e algumas apresentam fácies 

bicarbonatada calco-magnesiana. 

Subjacente ao aquífero Pliocénico, encontra-se o aquífero confinado mio-pliocénico, 

que tem por suporte as camadas da base do Pliocénico e as camadas greso-calcárias 

do Miocénico.  
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No aquífero mio-pliocénico, de acordo com Sobreira, F.G. (1995), os níveis onde se 

instalam os drenos de captação nos furos são principalmente calcarenitos ou níveis 

areníticos mais profundos, sendo que em vários furos são instalados drenos também 

nos terrenos superiores, captando no aquífero livre. Níveis argilosos, por vezes com 

espessura superior a uma dezena de metros nos depósitos Pliocénicos sobrejacentes, 

ou níveis argilosos e margosos do próprio Miocénico provocam, em alguns locais, 

confinamento do aquífero. No entanto, a situação mais comum corresponde a um 

aquífero com comportamento semi-confinado. 

Os sectores considerados de maior produtividade correspondem à região da Quinta 

do Conde e Casal do Sapo, a WNW da área de estudo, sendo a produtividade mais 

baixa para Sul. O aquífero mio-pliocénico na região da Quinta do Conde possui 

grande potencial.  

As águas captadas na base do Pliocénico e topo do Miocénico revelam águas 

medianamente mineralizadas. A fácies das águas de mistura das duas formações 

corresponde a fácies bicarbonatadas cálcica, cloretadas sódicas e ainda cloretadas 

cálcicas. 

Em relação ao uso agrícola, as águas do aquífero pliocénico e mio-pliocénico 

apresentam um perigo de alcalinização do solo baixo e um perigo de salinização do 

solo baixo a médio (INAG, 2000). 

Relativamente aos terrenos mezozóicos presentes na área de estudo, estes não 

constituem de um modo geral bons aquíferos, fornecendo caudais muito baixos para 

furos com profundidade razoável, o que os inviabiliza economicamente. A existência 

de rede de distribuição pública nas áreas de ocorrência destas formações faz com 

que estas percam importância como fonte principal de abastecimento de água. 

Furos realizados nas formações Cretácicas revelam pequena aptidão aquífera (2 a 

5l/s), com profundidades médias da ordem dos 200 m, apesar de a água captada ser 

normalmente de boa qualidade química.  



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.236 

 

UVW 

Relativamente às captações executadas em formações jurássicas, estas revelaram 

caudais muito reduzidos, não superiores a 1l/s, o que torna esta unidade sem 

interesse sob o ponto de vista hidrogeológico. 

A recarga de todo o sistema aquífero é feita directamente através da precipitação, 

infiltrando-se a água nos terrenos Pliocénicos e Quaternários que, por sua vez, 

cedem parte dessa recarga às formações miocénicas subjacentes por drenância, 

podendo estas receber também directamente nas áreas onde afloram. No aquífero a 

água segue o percurso normal do escoamento subterrâneo que tende a acompanhar 

o desenvolvimento da rede de drenagem superficial em direcção ao rio Tejo e ao 

longo do sistema aquífero até ao Oceano Atlântico, segundo uma direcção que, na 

Península de Setúbal, se aproxima da perpendicular à linha de costa, nomeadamente 

a sul da cadeia da Arrábida. Parte da recarga é feita também a partir das linhas de 

água principais. 

Uma vez que a área de estudo corresponde a uma zona costeira, a concentração de 

captações e a sobreexploração do aquífero poderá rebaixar significativamente os 

níveis piezométricos, invertendo o sentido do fluxo e promovendo o movimento da 

água do aquífero no sentido do oceano para o continente, permitindo desta forma a 

entrada de água salobra, segundo fenómenos de intrusão marinha. 

No concelho de Setúbal têm-se registado elevadas concentrações de nitratos nas 

áreas de culturas intensivas e dois casos de salinização no Barreiro e em Setúbal. 

A vulnerabilidade à poluição deste sistema aquífero é bastante elevada, 

principalmente a do aquífero superficial Pliocénico. O facto de se tratar de um 

aquífero livre, a sua recarga proveniente directamente das águas pluviais, abrange 

toda a extensão dos seus afloramentos que não se encontra impermeabilizada, o que 

possibilita o transporte de diversos tipos de agentes poluidores.  

A proximidade do nível piezométrico da superfície do terreno e a elevada 

permeabilidade das formações levam à redução do tempo de circulação da água na 

zona não saturada, diminuindo a possibilidade desta sofrer um processo de 

depuração. 
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No Concelho de Setúbal a qualidade do aquífero superior da Bacia do Tejo-Sado, 

Margem Esquerda, tem vindo a degradar-se, sendo uma das principais causas as 

perfurações sem controle e a sobreexploração do aquífero, juntamente com a 

descarga de águas residuais não tratadas, esta última bastante gravosa. 

Importa referir que a caracterização da qualidade das águas subterrâneas, tendo por 

base dados disponibilizados pelo Instituto da Água, é apresentada no Descritor 

Recursos Hídricos. 

 

5.8.4. CAPTAÇÕES DE ÁGUA DE ORIGEM SUBTERRÂNEA 

No que diz respeito às captações municipais de origem subterrânea utilizadas para 

abastecimento público, foi identificada na área de estudo, no concelho de Setúbal, 

apenas uma captação explorada pelas Águas do Sado, S.A (empresa concessionária 

dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento do concelho de Setúbal). 

Esta captação localizada a NE da cidade de Setúbal corresponde a um furo designado 

por JK6 (Poço Mouro) e abastece a freguesia de S. Sebastião e a freguesia de 

Gambia – Pontes – Alto da Guerra. De acordo com informação obtida junto desta 

entidade, foi realizado um estudo hidrogeológico com o objectivo de definir 

perímetros de protecção para esta e para outras captações para abastecimento 

público ao abrigo do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro. As propostas 

elaboradas foram apresentadas junto da CCDR-LVT, encontrando-se actualmente a 

decorrer o processo de aprovação. 

A localização do furo JK6 assim como as propostas elaboradas para a delimitação dos  

referidos perímetros constituídos pela Zona de Protecção Próxima, Zona de Protecção 

Intermédia e Zona de Protecção Alargada são apresentadas no Desenho EIA.RF.00-

HGE-01 – Captações de Água. 

De acordo com informação fornecida pela Câmara Municipal de Palmela, localiza-se 

na área de estudo, a NW da Quinta do Conde, uma captação de água utilizada para 

abastecimento público, identificada com a referência PS4. Esta captação abastece os 

lugares de Quinta do Anjo e Cabanas, na freguesia da Quinta do Anjo.  
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De acordo com a Câmara Municipal de Palmela, foram desenvolvidas ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, propostas de delimitação de Perímetros 

de Protecção para as captações municipais, nomeadamente para a captação PS4, as 

quais foram apresentadas à CCDR LVT para aprovação. Os limites dos perímetros 

propostos, constituídos pela Zona de Protecção Imediata, Zona de Protecção 

Intermédia e Zona de Protecção Alargada, são apresentados no Desenho EIA.RF.00-

HGE-01 – Captações de Água. 

O regulamento do Plano Director Municipal de Palmela, não estabelece perímetros de 

protecção para as captações municipais. 

Para além das captações municipais utilizadas para abastecimento público, foram 

identificadas na área de estudo várias captações privadas licenciadas, as quais são 

caracterizadas no Quadro 5.73 e localizadas no Desenho EIA.RF.00-HGE-01 – 

Captações de Água. A informação apresentada foi obtida a partir da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 
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Quadro 5.73 – Características das Captações Privadas Licenciadas 

Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

1 Furo S. Simão Setúbal 123000 177280 30 4 25 - - 

2 Furo S. Simão Setúbal 123040 177240 84 18 52 0,1 Rega 

3 Furo S. Simão Setúbal 122950 176560 106 34,8 48 - - 

4 Furo S. Simão Setúbal 123487 176687 80 23 38 0,8 Rega 

5 Furo S. Simão Setúbal 123600 176640 92 12 20 - - 

6 Furo S. Simão Setúbal 123260 176400 99 18 40 - - 

7 Furo S. Simão Setúbal 122900 176140 80 20 42 1,1 Rega 

8 Furo S. Simão Setúbal 123420 176220 99 18 40 - - 

9 Furo S. Simão Setúbal 123700 176400 110 64,7 - - - 

10 Furo S. Simão Setúbal 123140 175980 100 - - 1 Rega 

11 Furo S. Simão Setúbal 122920 175910 50 15 35 0,6 Rega 

12 Furo S. Simão Setúbal 122930 175900 50 15 35 1,3 Rega 

13 Furo S. Simão Setúbal 123380 175860 96 36 60 - - 

14 Furo S. Simão Setúbal 123450 175650 110 10 30 - - 

15 Furo S. Simão Setúbal 123250 175450 126 48 60 - - 

16 Furo 
São 

Lourenço 
Setúbal 122860 175420 80 30 48 0,5 Rega 

17 Furo S. Simão Setúbal 123150 175320 100 20 35 0,5 Rega 

18 Furo S. Simão Setúbal 123160 175150 120 30 48 1,2 Rega 

19 Furo S. Simão Setúbal 123050 175100 85 15 66 - - 

20 Furo S. Simão Setúbal 123525 175250 110 45,71 59,78 - - 

21 Furo S. Simão Setúbal 123575 175000 110 48,52 69,1 - - 

22 Furo S. Simão Setúbal 123500 174975 80 35 63 1,3 Rega 
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Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

23 Furo S. Simão Setúbal 123320 174850 80 42 65 0,1 
Actividades Recreativas 

Ou De Lazer 

24 Furo S. Lourenço Setúbal 123100 174850 120 35 52 0,5 Rega 

25 Furo S. Simão Setúbal 123270 174820 81 25 - 0,1 Rega 

26 Furo S. Lourenço Setúbal 123050 174750 66  - - - 

27 Furo S. Simão Setúbal 123300 174760 120 30 40 - - 

28 Furo S. Simão Setúbal 123240 174760 160 15 - 2 Rega 

29 Furo S. Simão Setúbal 123200 174600 100 32 82 0,3 Rega 

30 Furo S. Lourenço Setúbal 123070 174510 80 38 60 1,3 
Rega E Actividades 

Recreativas 

31 Furo S. Lourenço Setúbal 123220 174430 80 35 58 1,4 Rega 

32 Furo S. Lourenço Setúbal 123140 174390 80 42 65 1,3 Rega 

33 Furo S. Lourenço Setúbal 122900 174280 62 33 46,5 - - 

34 Furo S. Lourenço Setúbal 123060 174050 70 20 50 - - 

35 Furo S. Lourenço Setúbal 123000 174000 78 18,5 45 - - 

36 Furo S. Lourenço Setúbal 123100 173460 120 - - 5 Rega 

37 Furo S. Lourenço Setúbal 123250 173400 40 35 36 - - 

38 Furo S. Lourenço Setúbal 123200 173150 96 - - 0,8 Rega 

39 Furo S. Lourenço Setúbal 123140 172900 134 30 80 - - 

40 Furo S. Lourenço Setúbal 122937 172588 60  - 0,1 Rega E Lavagens 

41 Furo S. Lourenço Setúbal 123240 172600 144 11 63 2 Rega 

42 Furo S. Lourenço Setúbal 123340 172600 120 2 56 2,2 Rega 

43 Furo S. Lourenço Setúbal 123150 172440 40 - 30 - - 

44 Furo S. Lourenço Setúbal 123000 172430 160 0 40 1,2 Rega 
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Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

45 Furo S. Lourenço Setúbal 123110 172410 80 20 52 0,1 Rega 

46 Furo S. Lourenço Setúbal 123000 172260 156 1,9 70,4 - - 

47 Furo S. Lourenço Setúbal 123320 172260 188 10 121 2,2 Rega 

48 Furo S. Lourenço Setúbal 123020 172040 148 48 145 0,5 Rega 

49 Furo S. Lourenço Setúbal 123000 172000 79 - - - - 

50 Furo S. Lourenço Setúbal 122960 172000 80 - - - - 

51 Furo S. Lourenço Setúbal 123560 171840 100 50 70 - - 

52 Furo S. Lourenço Setúbal 123550 171530 102 15 - - - 

53 Furo S. Lourenço Setúbal 123200 171420 220 40 98 3,7 Rega 

54 Furo S. Lourenço Setúbal 123380 171300 43 42 43 - - 

55 Furo S. Lourenço Setúbal 123060 171270 156  - 0,4 
Produção De Água Para 

Consumo Humano E Rega 

56 Furo S. Lourenço Setúbal 122900 171040 100 12 60 - - 

57 Furo S. Lourenço Setúbal 123000 170800 123 38 - - - 

58 Furo S. Lourenço Setúbal 123480 170800 154 58 118 - - 

59 Furo S. Lourenço Setúbal 123600 170760 148 40 - 1 Rega 

60 Furo S. Lourenço Setúbal 123700 171060 80 27 58 1,4 Rega 

61 Furo S. Simão Setúbal 123640 175930 90 55 60 - - 

62 Furo S. Simão Setúbal 124150 176150 100 46 74 - - 

63 Furo S. Simão Setúbal 124380 176050 80 30 56 0,7 Rega 

64 Furo S. Simão Setúbal 124550 176850 167 35,3 46 - - 

65 Furo S. Simão Setúbal 124920 176500 - 40,9 55 - - 

66 Furo S. Simão 
Setúbal 124910 176500 

50 - - 4,1 

Rega E Actividade 

Industrial 
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Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

67 Furo S. Simão Setúbal 124760 176150 122 71,3 - - - 

68 Furo S. Simão Setúbal 124550 176050 84 26 50 - - 

69 Furo S. Simão Setúbal 124480 175940 120 59 80 2,2 
Actividades Recreativas 

Ou De Lazer 

70 Furo S. Simão Setúbal 124380 175900 109 35 - 1 Rega 

71 Furo S. Simão Setúbal 124260 175880 80 55 75 3,3 Rega 

72 Furo S. Simão Setúbal 123940 175820 90 55 60 - - 

73 Furo S. Simão Setúbal 124050 175700 78 55 66 - - 

74 Furo S. Simão Setúbal 124700 175800 100 60,1 - - - 

75 Furo S. Simão Setúbal 124550 175760 100 22 37 3,3 Rega 

76 Furo S. Simão Setúbal 124650 175750 60 6 - - - 

77 Furo S. Simão Setúbal 124560 175640 80 50 66 0,5 Consumo Humano E Rega 

78 Furo S. Simão Setúbal 124460 175590 120 53 61 0,6 Rega 

79 Furo S. Simão Setúbal 124250 175250 133 15 55,75 - - 

80 Furo S. Simão Setúbal 123700 175530 91 35 40 - - 

81 Furo S. Simão Setúbal 124100 175040 102 18 - - - 

82 Furo S. Simão Setúbal 124280 175050 61 38 45 - - 

83 Furo S. Simão Setúbal 124150 175010 80 30 50 0,5 
Rega E Actividades 

Recreativas Ou De Lazer 

84 Furo S. Simão Setúbal 124090 174920 81 25 - 0,1 Rega 

85 Furo S. Simão Setúbal 124090 174880 75  - 0,1 Rega 

86 Furo S. Simão Setúbal 124210 174800 100 52 70 1,4 Rega 

87 Furo S. Simão Setúbal 123790 174680 110 30 60 0,1 Rega 

88 Furo S. Simão Setúbal 124180 174600 132 25 - 2 Rega 
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Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

89 Furo S. Simão Setúbal 123640 174560 81 59 - 0.6 Rega 

90 Furo S. Simão Setúbal 123950 174550 65 9 25 - - 

91 Furo S. Simão Setúbal 123420 174340 81 59 - 0,5 Rega 

92 Furo S. Simão Setúbal 123620 174260 100 18 48 - - 

93 Furo S. Simão Setúbal 123950 174150 55 18 - - - 

94 Furo S. Lourenço Setúbal 123650 173350 202 7 57,25 2,7 Actividade Industrial 

95 Furo S. Lourenço Setúbal 123600 173340 220 0 66,7 2,7 
Rega E Actividade 

Industrial 

96 Furo S. Lourenço Setúbal 123650 173350 202 7 57,25 2,5 Actividade Industrial 

97  S. Lourenço Setúbal 123700 173250 202 7 55,55 - - 

98 Furo S. Lourenço Setúbal 123700 173140 194,65 21 34 2,7 Actividade Industrial 

99 Furo S. Lourenço Setúbal 123700 173140 194,65 21 34 2,7 Actividade Industrial 

100 Furo S. Lourenço Setúbal 123460 172840 160 - - 1,3 Rega 

101 Furo S. Lourenço Setúbal 123480 172840 56 10 40 - - 

102 Furo S. Lourenço Setúbal 123550 172750 80 15 60 - - 

103 Furo S. Lourenço Setúbal 123800 172720 50 - 25 - - 

104 Furo S. Lourenço Setúbal 123600 172530 80 5 35 1,7 Rega 

105 Furo S. Lourenço Setúbal 123430 172500 120 - - - - 

106 Furo S. Lourenço Setúbal 123700 172420 53 25 35 - - 

107 Furo S. Lourenço Setúbal 123400 172350 100 25 80 - - 

108 Furo S. Lourenço Setúbal 123830 171910 134 - - 1,3 Consumo Humano E Rega 

109 Furo S. Lourenço Setúbal 123910 171840 214 - - 1,6 Rega 

110 Furo S. Lourenço Setúbal 123950 171340  - - - - 

111 Furo S. Lourenço Setúbal 123950 171150 80 20 - - - 
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Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

112 Furo S. Lourenço Setúbal 123940 170900 78 11 - - - 

113 Furo S  Lourenço Setúbal 123870 170900 120 35 - 1 Rega  

114 Furo S. Lourenço Setúbal 
123980 170580 

102 5 - - 

Rega E Consumo 

Humano. 

115 Furo S. Lourenço Setúbal 124060 170540 80 10 42 - Consumo Humano E Rega 

116 Furo S. Lourenço Setúbal 124100 170500 48 - - - - 

117 Furo S. Lourenço Setúbal 124280 170500 36 - - - - 

118 Furo S. Lourenço Setúbal 124320 170410 49 - - - - 

119 Furo S. Lourenço Setúbal 124220 170380 48 - - - - 

120 Furo S. Lourenço Setúbal 124100 170150 90 8 40 - - 

121 Furo S. Lourenço Setúbal 123930 170050 54 10 30 - - 

122 Furo S. Lourenço Setúbal 124560 170570 80 - - - Consumo Humano E Rega 

123 Furo S. Lourenço Setúbal 124550 171100 90 - - - - 

124 Furo S. Lourenço Setúbal 124550 171150 102 30 80 - - 

125 Furo S. Lourenço Setúbal 124250 171300 150 50 110 - - 

126 Furo S. Lourenço Setúbal 124450 171380 50   - - 

127 Furo S. Lourenço Setúbal 124200 171500 115 60 100 - - 

128 Furo S. Lourenço Setúbal 124612 171640 60 - 40 - - 

129 Furo S. Lourenço Setúbal 124180 171780 113 - - - - 

130 Furo S. Lourenço Setúbal 124500 171800 122 60 105 - - 

131 Furo S. Lourenço Setúbal 124100 171890 207 42 170 0,5 Rega 

132 Furo S. Lourenço Setúbal 124280 171950 146 21 127 - - 

133 Furo S. Lourenço Setúbal 124080 171980 120 20 90 - - 

134 Furo S. Lourenço Setúbal 124250 172175 290 128.35 171.81 16.2 Rega 
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Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

135 Furo S. Lourenço Setúbal 124700 172280 59 48 56 - - 

136 Furo S. Lourenço Setúbal 124700 172300 80 35 70 - - 

137 Furo S. Lourenço Setúbal 124170 172520 70 - - - - 

138 Furo S. Lourenço Setúbal 124020 172800 50 - 7 - - 

139 Furo S. Lourenço Setúbal 124090 172840 79 - - - - 

140 Furo S. Simão Setúbal 124470 172970 150 40 65 - - 

141 Furo S. Simão Setúbal 124520 173400 50 5 35 - - 

142 Furo S. Simão Setúbal 124660 173650 70 10 15 - - 

143 Furo S. Simão Setúbal 124720 173660 49 8 36 0,8 Rega 

144 Furo S.Simão Setúbal 124430 173900 120 3 38 1,1 
Consumo Humano, Rega 

E Act. Industrial 

145 Furo S. Simão Setúbal 124430 173900 120 3 38 - - 

146 Furo S. Simão Setúbal 124380 173950 127 15 20 - - 

147 Furo S. Simão Setúbal 124520 174120 88 11 40 - - 

148 Furo S. Simão Setúbal 124660 174020 120 32 91 1 
Rega E Actividade 

Industrial 

149 Furo S. Simão Setúbal 124720 174080 120    - 

150 Furo S.Simão Setúbal 124720 174080 120 5,3 29,6 2,7 
Rega E Actividade 

Industrial 

151 Furo Qta. Anjo Palmela 125530 177060 120 - - - - 

152 Furo Qta. Anjo Palmela 125480 176980 120 - - - - 

153 Furo Qta. Anjo Palmela 125520 176900 296 - - - - 
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Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

154 Furo S. Simão Setúbal 125600 176800 300 - - 8,3 

Produção De Água Para 

Uso Na Indústria 

Alimentar E Fabrico De 

Bebidas Refrigerantes, 

Produção De Água 

Tratada, Embalada Para 

Consumo Humano E 

Produção E Embalamento 

De Água Purificada 

155 Furo Qta. Anjo Palmela 125460 176770 201,5 51,06 55,84 2,8 
Rega E Actividade 

Industrial 

156 Furo S. Simão Setúbal 125640 176700 144 49,5 60,8 2,8 
Rega E Actividade 

Industrial 

157 Furo S. Simão Setúbal 125650 176670 400 11,2 56,5 2,8 

158 Furo S. Simão Setúbal 125280 176540 304 61,25 80,5 11,1 

159 Furo S. Simão Setúbal 125710 176540 300 64,72 84,9 11,1 

Produção De Água Para 

Uso Na Indústria 

Alimentar E Fabrico De 

Bebidas Refrigerantes, 

Produção De Água 

Tratada, Embalada Para 

Consumo Humano E 

Produção E Embalamento 

De Água Purificada 

160 Furo S. Simão Setúbal 125600 176450 105 39 76 - - 

161 Furo S. Simão Setúbal 125410 176340 80 35 47 0,7 Rega 

162 Furo S. Simão Setúbal 125180 176240 98 - - 0,7 Rega 
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Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

163 Furo S. Simão Setúbal 125080 176170 111 65,6 74,3 0,9 Rega 

164 Furo S. Simão Setúbal 125430 176060 91 40 50 0,1 Rega 

165 Furo S. Simão Setúbal 125210 176000 90 - - 0,6 
Consumo Humano E 

Rega. 

166 Furo S. Simão Setúbal 125660 175961 300 67,5 87,5 5 

Produção De Água Para 

Uso Na Indústria 

Alimentar E Fabrico De 

Bebidas Refrigerantes, 

Produção De Água 

Tratada, Embalada Para 

Consumo Humano E 

Produção E Embalamento 

De Água Purificada 

167 Furo S. Simão Setúbal 125680 175900 102 66 80 - - 

168 Furo S. Simão Setúbal 125570 175890 100 - - 0,5 Rega 

169 Furo S. Simão Setúbal 125700 175850 120 60 102 1,1 Rega 

170 Furo S. Simão Setúbal 125160 175880 80 46 54 1,4 Rega 

171 Furo S. Simão Setúbal 125020 175900 130 - - 1,2 Rega 

172 Furo S. Simão Setúbal 124960 175680 100 25 - - Rega 

173 Furo S. Simão Setúbal 124900 175600 114 59,12 73,76 0,3 Rega 

174 Furo S. Simão Setúbal 125380 175620 140 60 - - - 

175 Furo S. Simão Setúbal 125980 175800 85 - - - - 

176 Furo S. Simão Setúbal 125980 175740 9,75 - - - - 

177 Furo S. Simão Setúbal 125780 175700 150 60 130 - - 

178 Furo S. Simão Setúbal 125900 175700 100 5 35 - - 
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179 Furo S. Simão Setúbal 126010 175680 104 53,25 81 - - 

180 Furo S. Simão Setúbal 126100 175700 140 - - 1,6 Rega 

181 Furo S. Simão Setúbal 126050 175550 100 40,5 66 - - 

182 Furo S. Simão Setúbal 126130 175520 153 48 - 0,9 Rega 

183 Furo S. Simão Setúbal 125410 175360 130 - - 1,2 Rega 

184 Furo S. Simão Setúbal 124830 175260 80 30 55 0,1 Rega 

185 Furo S. Simão Setúbal 125500 175200 80 63 80 - - 

186 Furo S. Simão Setúbal 125550 175130 90 40 60 - - 

187 Furo S. Simão Setúbal 125300 175100 118 61 - - - 

188 Furo S. Simão Setúbal 125150 174970 100 28 47 2 Consumo Humano E Rega 

189 Furo S. Simão Setúbal 125240 174930 95 19 34 0,8 Rega E Consumo Humano 

190 Furo S. Simão Setúbal 125330 174920 120 25 42 1,3 Rega 

191 Furo S. Simão Setúbal 125570 174830 100 18 27 1,2 Rega 

192 Furo S. Simão Setúbal 125600 174830 100 20 - 0,5 Rega 

193 Furo S. Simão Setúbal 125650 174720 80 30 53 1,4 Rega 

194 Furo S. Simão Setúbal 124900 174620 100 20 65 1,2 Rega 

195 Furo S. Simão Setúbal 125480 174540 114 54 83 0,2 Rega 

196 Furo S. Simão Setúbal 125100 174490 90 20 50 2 Rega 

197 Furo S. Simão Setúbal 124900 174470 100 11 35 - - 

198 Furo S. Simão Setúbal 125180 174450 28 8 18 - - 

199 Furo S. Simão Setúbal 125140 174440 206 42 138 1,2 Rega 

200 Furo S. Simão Setúbal 125210 174400 100 7 - - - 

201 Furo S. Simão Setúbal 124880 174350 80 20,5 30 - - 

202 Furo S. Simão Setúbal 125200 174300 60 26 46 - Rega 
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203 Furo S. Simão Setúbal 125680 174360 120 80 92 - - 

204 Furo S. Simão Setúbal 125800 174270 75 7 35 - - 

205 Furo S. Simão Setúbal 125640 174250 80 30 50 - - 

206 Furo S. Simão Setúbal 125620 174240 100 2 57 1 Rega 

207 Furo S. Simão Setúbal 125200 174200 199 90 115 - - 

208 Furo S. Simão Setúbal 124960 174260 30  - 0,5 Rega E Exploração Bovina 

209 Furo S. Simão Setúbal 125020 174140 150 76 -  - 

210 Furo S. Simão Setúbal 125490 174120 80 - - 1,4 Rega 

211 Furo S. Simão Setúbal 125230 173980 70 4 35 - - 

212 Furo S. Simão Setúbal 125040 173970 80 24 50 - - 

213 Furo S. Simão Setúbal 125575 173975 140 - - 2,2 Rega 

214 Furo S. Simão Setúbal 125720 173980 90 - - 0,5 Rega 

215 Furo S. Simão Setúbal 125720 173980 90 - - 0,3 Rega 

216 Furo S. Simão Setúbal 125620 173940 53 5 53 - - 

217 Furo S. Simão Setúbal 125600 173900 92 8 42 - - 

218 Furo S. Simão Setúbal 125500 173850 80 8,25 25,5 - - 

219 Furo S. Simão Setúbal 125120 173850 120 - 10 - - 

220 Furo S. Simão Setúbal 125150 173800 115 15 48 - - 

221 Furo S. Simão Setúbal 125300 173750 80 20 60 - - 

222 Furo S. Simão Setúbal 125000 173550 100 2,3 32 - - 

223 Furo S. Simão Setúbal 125000 173400 150 - - - - 

224 Furo S. Simão Setúbal 124980 173330 42 - - - - 

225 Furo S. Simão Setúbal 125300 173220 100 17 32 0,5 Rega 

226 Furo S. Simão Setúbal 124850 173200 130 66 80 - - 
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227 Furo S. Simão Setúbal 124900 173190 84 25 79 - - 

228 Furo S. Simão Setúbal 125100 173180 30 - - - - 

229 Furo S. Simão Setúbal 124960 173020 80 10 36 0,9 Rega 

230 Furo S. Simão Setúbal 125080 173020 45 22 45 - - 

231 Furo S. Simão Setúbal 125200 172400 40 22 25 - - 

232 Furo S. Simão Setúbal 125650 172250 41 20 39 - - 

233 Furo S. Simão Setúbal 125600 172200 100 35 45 - - 

234 Furo S. Simão Setúbal 125150 171960 204 71 135 1,9 Rega 

235 Furo S. Simão Setúbal 125600 171900 80 - - 1 Rega  

236 Furo S. Simão Setúbal 125350 171800 56 41 42 - - 

237 Furo S. Simão Setúbal 125000 171560 120 2 20 1,2 Rega 

238 Furo S. Simão Setúbal 125060 171520 105 12 60 0,5 Rega 

239 Furo S. Simão Setúbal 125700 171500 160 29,5 80,7 - - 

240 Furo S. Lourenço Setúbal 125200 171300 118 30 60 - - 

241 Furo S. Lourenço Setúbal 125300 171300 76 25 65 - - 

242 Furo S. Simão Setúbal 125700 171320 132 25 70 1 Rega 

243 Furo S. Simão Setúbal 125830 171320 100 20 43 - - 

244 Furo S. Lourenço Setúbal 125060 171250 40 20 30 - - 

245 Furo S. Lourenço Setúbal 125210 171209 81 17 58 0,8 Rega 

246 Furo S. Lourenço Setúbal 125250 171200 81 17 55 - - 

247 Furo S. Lourenço Setúbal 125080 171180 80 28 48 2 Rega 

248 Furo S. Lourenço Setúbal 125300 171150 103 30 65 - - 

249 Furo S.Lourenço Setúbal 125260 171000 100 - - - 
Produção De Água Para 

Consumo Humano E Rega 
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250 Furo S. Lourenço Setúbal 131000 174120 150 71 84,2 - - 

251 Furo S. Lourenço Setúbal 124950 171000 130 28 - - - 

252 Furo S. Lourenço Setúbal 125020 170880 60 - - - - 

253 Furo S. Lourenço Setúbal 125080 170880 60 - - - - 

254 Furo S. Simão Setúbal 126100 171140 108 - - 2,7 Rega 

255 Furo S. Simão Setúbal 126050 172000 110 30 60  - 

256 Furo S. Simão Setúbal 126050 172750 250 60 120  - 

257 Furo S. Simão Setúbal 126070 173550 130 27 40 0,5 Rega 

258 Furo S. SIMÃO Setúbal 126220 173590 80 53 55 O,7 Rega 

259 Furo S. SIMÃO Setúbal 126300 173550 92 - - - - 

260 Furo S. Simão Setúbal 126670 174320 160 4 60 3,3 Rega 

261 Furo Simão Setúbal 127320 174730 80 3 34,5 1 Rega 

262 Furo S. SIMÃO Setúbal 127190 174340 80 31 36 - - 

263 Furo S. SIMÃO Setúbal 127420 173080 92 - - - - 

264 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127400 173000 155 50 110 - - 

265 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127380 172950 144 9 - 0,7 Rega 

266 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127300 172950 87 6 36 - - 

267 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127310 172840 108 9 70 0,2 Rega 

268 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127300 172650 130 - - - - 
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269 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127150 172020 67 16 40 - - 

270 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127550 171050 50 30 40 - - 

271 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127450 170890 72 2 - - - 

272 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127900 171000 152 80 136 - - 

273 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127700 171700 84 20 35 - - 

274 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127760 172450 112 10,1 39,3 - - 

275 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127800 172750 90 - -  - 

276 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127780 172800 144 30 80 2 Rega 

277 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 127630 173230 174 48 138 1,1 Rega 

278  
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 128120 172950 176 - - - - 

279 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 128240 171340 164 40 - 0,1 Rega 

280 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 128250 171050 100 46 75 - - 
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281 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 128400 173150 80 20 60 - - 

282 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 128780 171340 78 - - - - 

283 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 128740 175520 130 - - - - 

284 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 129450 170870 172 - - 8,3 Consumo Humano 

285 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130050 175400 124 18,6 85 - - 

286 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130010 169785 104 8 22 12,5 Actividade Industrial 

287 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130020 169765 106 5 40 18 

Rega E Actividade 

Industrial 

288 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130140 174930 84 33 36 - - 

289 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130500 172000 28 - - - - 

290 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130360 171940 - - - - - 

291 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130340 171790 

 - - - - 

292 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130380 171720 

 - - - - 
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293 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130400 170950 

106 5 40 - - 

294 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130400 170950 

106 5 40 - - 

295 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131000 173450 

102 30 98 - - 

296 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131000 173700 

90 30 60 1,4 Rega 

297 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130930 173710 

104 30 89 - - 

298 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130950 173700 

109 15 56 - - 

299 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131120 173820 

255 - - - - 

300 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131080 173820 

120 34 72 2,5 Rega 

301 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 130640 175320 

103 29,2 55,6 - - 

302 Furo Palmela Palmela 131250 175650 150 50 120 - - 

303 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131510 175330 

96 42 63 - - 

304 Furo Palmela Palmela 132060 175380 148 70 85 0,5 Rega 

305 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131870 174630 

100 25 35 2,2 Exploração Pecuária 
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306 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 132150 174280 

90 - - - - 

307 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131730 174100 

90 20 90 - - 

308 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131550 173850 

70 - - - - 

309 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131780 173820 

77 - - - - 

310 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131830 173820 

35 - - - - 

311 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 132100 173830 

50 - - - - 

312 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131350 173150 

120 8 53 - - 

313 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 132220 173000 80 30 45 0,5 Rega 

314 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 131270 172860 70 8 23 0,8 Rega 

315 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 132780 172820 114 23 49 0,1 Rega 

316 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 132650 173450 45 15 38 - - 

317 Furo 
Nª Srª Da 

Anunciada 
Setúbal 132540 174098 96,5 - - - - 

318 Furo S. Julião Setúbal 132580 174740 120 30 60 0.85 Rega 



                         

                                                                       

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–Outão     Página V.256 

 

UVW 

Coordenadas 

Ref. Tipo Freguesia Concelho 
M P 

Prof. 

(m) 

Nível 

Hidrostá-

tico (m) 

Nível 

Hidrodinâ-

mico (m) 

Caudal 

Autorizado 

(l/s) 

Uso 

319 Furo S. Julião Setúbal 132750 174750 140 20 60 - - 

320 Furo S. Julião Setúbal 132600 174800 40 13 - - - 

321 Furo S. Julião Setúbal 132680 174920 120 30 100 0,6 Rega 

322 Furo S. Julião Setúbal 132810 174950 70 15 35 1- Rega 

323 Furo S. Julião Setúbal 132700 175140 120 - - 0,7 Rega 

324 Furo S. Julião Setúbal 132810 175250 79 55 70 0,6 Rega 

325 Furo S. Julião Setúbal 132620 175240 100 35 65 0,7 Rega 

326 Furo S. Julião Setúbal 132450 175250 120 19,8 61,1 - - 

327 Furo S. Julião Setúbal 132860 175400 80 55 70 0,6 Rega 

328 Furo S. Julião Setúbal 132900 175430 115 17 31 1,6 Rega 

329 Furo S. Julião Setúbal 133040 175550 50 22 30 0,1 Rega 

330 Furo S. Julião Setúbal 133350 176050 116 16 48 - - 

331 Furo S. Julião Setúbal 133200 176000 84 25 40 0.063 Rega 

332 Furo S. Julião Setúbal 133320 175920 84 17 30 0,1 Rega 

333 Furo S. Julião Setúbal 133080 175920 60 - - 0,5 Rega 

334 Furo S. Julião Setúbal 133100 175830 78 - - 0,5 Rega 

335 Furo S. Julião Setúbal 133140 175820 60 - - 0,1 Rega 

336 Furo 
S. Julião 

Setúbal 
133235 175805 

120 62 78 0,8 

Rega E Actividades 

Recreativas 

337 Furo S. Julião Setúbal 133200 175740  - - - - 

338 Furo S. Julião Setúbal 133300 175720 80 - - 1,3 Rega 

339 Furo S. Julião Setúbal 133470 175580 80 18 26 - Rega 

340 Furo S. Julião Setúbal 133490 175540 80 13 34 0,5 Rega 

341 Furo S. Julião Setúbal 133300 175420 92 20 72 0,2 Rega 
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342 Furo S. Julião Setúbal 133410 175320 148 33  0,5 Rega 

343 Furo S. Julião Setúbal 133520 175290 66 15 26 0,5 Rega 

344 Furo S. Julião Setúbal 133300 175240 90 40 60 - - 

345 Furo S. Julião Setúbal 133030 175240 151 24,45 46,8 - - 

346 Furo S. Julião Setúbal 133230 175180 100 - - 0,7 Rega 

347 Furo S. Julião Setúbal 133420 175120 70 25 42 1 Rega 

348 Furo S. Julião Setúbal 133280 175120 40 25 30 1,1 Rega 

349 Furo S. Julião Setúbal 133320 175100 94 25 30 1,6 Rega 

350 Furo S. Julião Setúbal 133040 175090 60 - - - - 

351 Furo S. Julião Setúbal 133060 174680 150 70 90 1 Rega 

352 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada Setúbal 
133240 174320 

80 23 37 4 Rega 

353 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada Setúbal 
133210 174290 

34 - - - - 

354 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada Setúbal 
133140 174260 

34 - - - - 

355 Furo 

Sta Maria 

da Graça Setúbal 
133410 174250 

73 - - - - 

356 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada Setúbal 
133000 174200 

100 40 55 0,5 Rega 

357 Furo 

Nª Srª Da 

Anunciada Setúbal 
133070 173940 

90 15 25 0,1 Rega 

358 Furo S. Julião Setúbal 133520 174870 100 50 55 11 Rega 

359 Furo S. Julião Setúbal 133692 175582 130 22 44.2 1.22 Rega 

360 Furo S. Julião Setúbal 133850 175940 26 - - - - 
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361 Furo S. Julião Setúbal 133700 176100 100 8,9 20,8 - - 

362 Furo Palmela Palmela 133470 176580 26 - - - - 

363 Furo S. Julião Setúbal 133960 174840 60 3 15 1,2 Rega 

364 Furo S. Julião Setúbal 134050 175150 23   - - 

365 Furo S. Julião Setúbal 134280 175360 78 10 30 - - 

366 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134530 175800 80 18 35 1,4 Lavagem Automóvel 

367 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134560 175720 70 10,8 20,65 - - 

368 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134700 175590 70 18,5 28,75 - - 

369 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134540 175550 217 10,2 35,4 - - 

370 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134510 175480 10,45 - - - - 

371 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134480 175300 54 10 15 - - 

372 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134520 175250 14 - - - - 

373 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134460 174920 9,2 - - - - 

374 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134480 174780 11,6 - - - - 

375 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134460 174800 8 - - - - 
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376 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134680 174140 120 23,2 46,73 - - 

377 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134390 173080 100 6 25 1,6 Actividade Industrial 

378 Furo 
São 

Sebastião 
Setúbal 134840 174460 132 35 - 2 Rega 

379 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135400 174000 83 30 76 - - 

380 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135150 174860 91 20 - - - 

381 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135000 174960 100 25 35 0,5 Rega 

382 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135020 175020 102 37 46 1,4 Rega 

383 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135080 175550 83 37 41 - - 

384 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134920 175650 80 28 37,6 - - 

385 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135090 175720 56   - - 

386 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 134860 175765 103 15 48 - - 

387 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135340 176400 120 24 30 - - 
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388 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135390 176500 61 - - - - 

389 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135840 176660 144 - - 2,2 Consumo Humano E Rega 

390 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135990 176680 102 33,7 40,4 - - 

391 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 136220 177415 72 23 30 - - 

392 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135590 174830 114 65 80 1,4 Rega 

393 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135630 174600 125 40 60,7 1 Actividade Industrial 

394 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 136355 174606 50 - - - 

Rega E Actividade 

Industrial 

395 Furo 

S. 

Sebastião Setúbal 
135980 173400 

55 - - - - 

396 Furo 
S. 

Sebastião 
Setúbal 135650 178850 53 - - - - 
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Importa referir que as captações identificadas com as referências 284, 286 e 287 

correspondem às captações da SECIL utilizadas para consumo humano, para rega e 

para a actividade industrial. 

 

5.9. RUÍDO 

5.9.1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

O ruído representa um factor de degradação ambiental que afecta directamente a 

qualidade de vida das populações. 

A avaliação de impacte ambiental na componente acústica é actualmente 

enquadrada pelo Regulamento Geral do Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Rectificação n.º18/2007, de 

16 de Março. 

O referido Regulamento estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição 

sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

Com a entrada em vigor do supracitado Decreto-Lei, é revogado o regime legal 

sobre a poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 

Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

259/2002, de 23 de Novembro. 

De acordo com as alíneas v) e x) do artigo 3.º do novo Regulamento Geral do 

Ruído, a classificação de zonas em sensíveis e mistas depende do uso do solo 

previsto ou existente, sendo: 

- “Zona sensível – Área definida em plano municipal de ordenamento do 

território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais 

ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, 
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papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período nocturno; 

- Zona mista – Área definida em plano municipal de ordenamento do 

território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, 

para além dos referidos na definição de zona sensível.” 

Os níveis sonoros limites são expressos pelo indicador de ruído diurno – 

entardecer – nocturno (Lden) e pelo indicador de ruído nocturno (Ln), 

expressos em dB(A), sendo o indicador Lden definido pela seguinte fórmula: 









++=

++

10

10

10

5

10

10

10*810*310*13
24

1
log10

LnLeLd

den

L  

Em que: 

Ld – é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma 

série de períodos diurnos representativos de um ano; 

Le – é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma 

série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

Ln – é o nível sonoro médio de longa duração determinado durante uma 

série de períodos nocturnos representativos de um ano. 

O intervalo de tempo a que se refere cada indicador de ruído é delimitado nos 

seguintes termos: 

i. Período diurno – das 07 às 20 horas; 

ii. Período do entardecer – das 20 às 23 horas; 

iii. Período nocturno – das 23 às 07 horas. 

No Quadro 5.74 são apresentados os valores limite de exposição, tendo em conta a 

classificação de uma zona como sensível ou mista. 
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Quadro 5.74 – Valores limite de exposição em função da classificação da zona 

Zonas Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas mistas 65 55 

Zonas sensíveis 55 45 

Zonas sensíveis junto a uma grande infra-estrutura de transporte 65 55 

Zonas sensíveis junto a grande infra-estrutura de transporte projectada 60 50 

Enquanto não houver classificação, junto dos receptores 63 53 

Segundo o nº 2 do Artigo 6º (Planeamento municipal) do Decreto-Lei nº 9/2007, 

compete às Câmaras Municipais estabelecer a classificação acústica dos seus 

municípios. A classificação de zonas é da competência das câmaras municipais, 

devendo tais zonas ser delimitadas e disciplinadas no respectivo plano municipal de 

ordenamento do território. 

É proibida a instalação de qualquer actividade ruidosa numa zona sensível, ficando 

definido para as zonas mistas, ou nas áreas envolventes das zonas sensíveis ou 

mistas, diferenciais máximos admissíveis entre o LAeq do ruído ambiente com a 

actividade ruidosa (RA) e o ruído residual (RR) – ruído ambiente sem a actividade 

ruidosa.  

A gestão dos equipamentos utilizados na actividade deve ser efectuada tendo em 

atenção a necessidade de controlar o ruído, particularmente através da utilização 

de equipamentos que, sempre que aplicável, se encontrem de acordo com o 

Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para 

Utilização no Exterior, Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que 

revoga por completo o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março. 

5.9.2. CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Actualmente, a zona em estudo não se encontra classificada em zonas mistas e 

sensíveis pela Câmara Municipal de Setúbal. Na ausência de classificação acústica, 

segundo o nº 3 do Artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, aplicam-se aos receptores 

sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 

53 dB(A). 
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Para aferir os níveis sonoros existentes na envolvente da fábrica SECIL-Outão, 

seleccionaram-se 5 pontos para medições de ruído, considerando-se estes os 

receptores sensíveis que se encontram mais expostos ao ruído proveniente da 

fábrica. Estes pontos consistem em habitações próximas da fábrica, situadas no 

Vale da Rasca; no Parque de Campismo do Outão e no Hospital Ortopédico de 

Sant’iago do Outão, tendo todos utilizações sensíveis. 

 

No Quadro 5.75 apresenta-se a identificação e a caracterização de cada um dos 

receptores sensíveis estudados.  

 

Quadro 5.75 – Receptores Sensíveis ao Ruído e Respectiva Caracterização 

Ponto 

Receptor 
Características 

Distância 

aprox. à 

fonte de 

estudo (m) 

Tipo e estado do solo 

entre a fonte de 

estudo e o ponto de 

medição 

Fontes de ruído 

1 
Capela localizada a Oeste 
da fábrica (local do Vale 
da Rasca mais exposto 
ao ruído da fábrica) 

790 

 
Terreno acidentado, 
com arvoredo denso 
mas a uma cota 
ligeiramente inferior 

- Fábrica SECIL-Outão; 
 
- Tráfego rodoviário 
 

2 

Habitações localizadas a 
Oeste da fábrica, no Vale 
da Rasca 
 

870 
 

Terreno acidentado com 
arvoredo denso 

 

 
- Fábrica SECIL-Outão 
(ligeiramente audível 
no período nocturno); 
 
- Tráfego rodoviário; 
 
-Pessoas, 
principalmente 
frequentadores do Café 
Restaurante Pinheiro 

3 

 
Habitação localizada a 
Norte da fábrica, em 
frente à portaria 1 
 

200 
 

 
Terreno plano, com 
estrada alcatroada 
(EN379-1) 

 
- Fábrica SECIL-Outão; 
 
- Tráfego rodoviário 

4 

Parque de Campismo do 
Outão, localizado a Este 
da fábrica 
 

250 
 

 
Terreno acidentado 
(Morro das Abelhas), 
com arvoredo denso e 
estrada alcatroada 
(EN379-1) 

 

 
- Fábrica SECIL-Outão 
(ligeiramente audível 
no período nocturno); 
 
- Tráfego rodoviário; 
 
-Pessoas, 
principalmente 
utilizadores do Parque 
de Campismo 
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Ponto 

Receptor 
Características 

Distância 

aprox. à 

fonte de 

estudo (m) 

Tipo e estado do solo 

entre a fonte de 

estudo e o ponto de 

medição 

Fontes de ruído 

5 

 
Hospital Ortopédico 
Sant’iago do Outão, 
localizado a Sul da 
fábrica 
 

 
300 
 

 
Terreno acidentado, 
com paredes do Forte 
do 
Outão, arvoredo denso 
e estrada alcatroada 
(EN379-1) 

 
- Rebentação de ondas 
na praia do hospital e 
embarcações do Rio 
Sado 

 

 

Apresentam-se em seguida as fotografias dos cinco locais monitorizados. 

  

Fotografia 5.22 - Ponto Receptor 1 Fotografia 5.23 - Ponto Receptor 2 
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Fotografia 5.24 - Ponto Receptor 3 Fotografia 5.25 - Ponto Receptor 4 

 

Fotografia 5.26  – Ponto Receptor 5  
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5.9.3. CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DA REGIÃO 

5.9.3.1. PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO 

As principais fontes de emissão de ruído existentes na área envolvente à Fábrica 

SECIL Outão consistem no ruído provocado pela instalação industrial (ventiladores 

localizados ao longo do processo, e nos moinhos localizados na moagem de cru, 

carvão e de cimento) e pelo tráfego rodoviário, principalmente o que circula na 

Estrada Nacional 379-1. 

De modo a planear e a executar medidas correctivas conducentes à minimização do 

ruído emitido têm sido realizados investimentos relativos a medidas de 

insonorização de determinados equipamentos mais ruidosos, em consonância com a 

política da empresa, em particular, a Política Ambiental. 

O ruído da fonte (fábrica) apresenta características estacionárias (com um nível que 

não varia significativamente durante o período de observação), sendo que o ruído 

na área envolvente apresenta características não estacionárias, principalmente 

devido ao tráfego rodoviário e às actividades de pessoas que frequentam a zona 

envolvente. 

O ruído emitido pela SECIL tem características de Ruído Industrial resultando da 

radiação de chaminés, moinhos, ventiladores e outros equipamentos da instalação 

fabril. A propagação do ruído far-se-á, essencialmente, por ondas sonoras de 

geometria esférica; assim sendo, o ruído emitido pela SECIL tem uma propagação 

cujo decaimento com a distância é de 6 dB por duplicação da distância à fonte. Isto 

é, o ruído decai para metade do seu valor sempre que a distância à fonte emissora 

(neste caso, a SECIL) aumenta para o dobro. 

Relativamente ao Ruído de Tráfego Rodoviário – ruído emitido pela passagem de 

veículos (pesados e/ou ligeiros), a sua propagação, admitindo um fluxo de tráfego 

suficientemente intenso e regular (como no presente caso) far-se-á, 

essencialmente, por ondas sonoras de geometria cilíndrica. Como consequência, 

observa-se uma propagação sonora cujo decaimento com a distância é de 3 dB por 

duplicação da distância à fonte. Ou seja, o ruído apenas decai para metade do seu 
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valor quando a distância à fonte emissora (neste caso, as estradas) aumenta para o 

quádruplo. 

Estas condições de propagação são de extrema importância na análise da 

perturbação do ambiente sonoro na área envolvente da SECIL, nomeadamente, 

quando se pretende averiguar qual a contribuição do ruído gerado no complexo 

cimenteiro para os valores globais dos níveis de ruído ambiente observados no solo 

com usos com sensibilidade ao ruído que existem na sua proximidade. De facto, a 

pequenas distâncias a importância do Ruído Industrial é determinante. No entanto, 

à medida que o afastamento da unidade ou equipamento industrial cresce, é o 

Ruído de Tráfego Rodoviário que assume maior importância. 

5.9.3.2. MEDIÇÕES ACÚSTICAS 

OBJECTIVO 

As medições de ruído descritas em seguida têm como objectivo caracterizar a 

situação actual, no que respeita ao ruído, na zona envolvente à Fábrica SECIL 

Outão. 

METODOLOGIA 

As medições e cálculos foram realizados de acordo com a metodologia descrita em: 

- Regulamento Geral do Ruído (Decreto–Lei n.º 9/2007); 

- NP 1730-1:1996 “Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente. Parte 1: 

Grandezas fundamentais e procedimentos.”; 

- NP 1730-2:1996 “Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente. Parte 2: 

Recolha de dados relevantes para o uso do solo.”; 

- Notas Técnicas “Procedimentos Específicos de Medição de Ruído Ambiente” e 

“Directrizes para a Avaliação de Ruído de Actividades Permanentes” do Instituto do 

Ambiente. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIÇÕES 

As medições foram realizadas durante o intervalo de tempo necessário para a 

estabilização do sinal sonoro, com as respectivas condições meteorológicas: 

Ponto 

Receptor 

Período 

de 

referência 

Direcção 

do vento 

Velocidade 

do vento 

(m/s) 

Temperatura 

(ºC) 

Pressão 

(mbar) 

Humidade 

relativa 

(%) 

Tempo 

Diurno N 0.5 28.9 1010 34.2 

Entardecer N/NW 0.5 24.7 1009 38.9 1 

Nocturno N 1.3 21.7 1010 44.2 

Céu limpo 

Diurno - 0 30.3 1013 35.4 

Entardecer W 0.3 23.8 1011 38.9 2 

Nocturno W 0.3 20.5 1011 43.8 

Céu limpo 

Diurno W 0.3 31.1 1017 35.3 

Entardecer W 0.3 24.3 1015 41.4 3 

Nocturno NW/W 0.5  18.7 1016 47.6 

Céu limpo 

Diurno N/NW 0.5 30.7 1017 33.8 

Entardecer N 1.3 25.3 1014 40.4 4 

Nocturno N/NW 1.5 21.2 1018 45.2 

Céu limpo 

Diurno - 0 29.2 1013 33.6 Céu limpo 

Entardecer N/NW 0.5 24.2 1013 39.8 
Céu pouco 

nublado 
5 

Nocturno N 0.3 19.7 1014 45.9 Céu limpo 

 

- Equipamento Utilizado 

O equipamento utilizado na avaliação de ruído cumpre os requisitos do RGR e da 

norma NP 1730-1:1996, nomeadamente: 

• Sonómetro (Marca/ Modelo): 01dB – Symphonie (Classe de exactidão 1) 

n.º de série: 1850; 

• Microfone (Marca/ Modelo): G.R.A.S. – 40AF; 

• Pré-amplificador (Marca/ Modelo): G.R.A.S. – 26 AK; 

• Calibrador (Marca/ Modelo): RION – NC-74 

n.º de série: 51241410; 

• Software: dBTRIG32 e dBTRAIT32 (01dB-Metravib); 

• Tripé. 
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- Calibração de Equipamento 

• Entidade calibradora: ISQ (Certificado de calibração no AnexoIII.2) 

• N.º Certificado: 245.70/ 07.235 

• Data de calibração: 03/05/2007 

 

PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E CÁLCULO 

- Verificações Prévia e Final 

Antes de iniciar as medições foi verificado o bom funcionamento do sonómetro bem 

como os respectivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série 

de medições procedeu-se à calibração do sonómetro. 

- Medições 

As medições foram efectuadas com filtro de ponderação A e em Fast (e em 

Impulsivo noutro canal e em simultâneo). Todas as medições foram realizadas com 

o sonómetro colocado num tripé, a uma altura do solo entre 1,2 m e 1,5 m e, 

sempre que possível, a uma distância mínima de 3,5 m de qualquer superfície 

reflectora. São explicitamente referidas no presente relatório as situações em que 

não foi possível satisfazer a condição anterior ou se pretendia caracterizar o ruído 

incidente em fachadas. 

 

O ensaio englobou também medições da velocidade e direcção do vento, da 

humidade relativa do ar, temperatura e pressão atmosférica. O microfone foi 

equipado com um protector de vento de forma a evitar perturbações por sinais 

espúrios de baixa frequência. A eventual ocorrência de eventos ruidosos espúrios 

com efeito nefasto sobre o rigor do ensaio implicaria o registo da fonte em causa na 

respectiva medição e/ ou a anulação dos respectivos resultados. 

 

Na determinação de exposição máxima, a caracterização do nível sonoro, LAeq, do 

ruído ambiente é efectuada durante a ocorrência do ruído particular da actividade 

ou actividades em avaliação. O período e intervalo de tempo de medição deverão 

permitir analisar a variabilidade do ruído emitido pela fonte ou fontes do ruído 

particular. 
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RESUMO DA METODOLOGIA DE MEDIÇÃO 

− Definições 

Intervalos de Tempo de Referência – Segundo o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de Janeiro, são tomados como períodos de referência os seguintes: diurno (07h00 

às 20h00), entardecer (20h00 às 23h00) e nocturno (23h00 às 07h00). 

Ruído Ambiente – Ruído global observado numa dada circunstância num 

determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da 

vizinhança próxima ou longínqua do local considerado. 

Ruído Residual (ou Ruído de Fundo) – Ruído ambiente a que se suprimem um 

ou mais ruídos particulares, para uma determinada situação. 

Ruído Inicial – Ruído ambiente que prevalece numa dada área, antes de qualquer 

modificação da situação existente. 

Nível de Avaliação – Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante um 

intervalo de tempo especificado, adicionado das correcções devidas às 

características tonais e impulsivas do som. 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um Ruído e num 

Intervalo de Tempo – Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém 

a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo. 

L
T

dteq

L tT

=








∫10

1
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0

log

( )

  

sendo: 

L(t) o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 

T o período de tempo considerado. 
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- Cálculos 

Em situações complexas, em que existam múltiplas situações diferentes em termos 

de ruído, podem realizar-se N amostragens do LAeq num mesmo ponto e utilizar a 

seguinte expressão para determinar o nível sonoro médio de longa duração (que 

corresponde a uma média logarítmica): 

L
T

dteq

L tT

=








∫10

1
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10

0

log

( )

 

Se as durações das várias situações forem muito diferentes entre si, poderá ainda 

ser necessário afectar cada parcela do somatório de um peso proporcional à 

duração respectiva. 

5.9.3.3. RESULTADOS DAS MEDIÇÕES ACÚSTICAS 

Tal como referido anteriormente, para a caracterização do ambiente sonoro na área 

em estudo foram realizadas medições de campo em diversos locais criteriosamente 

escolhidos. 

As medições acústicas foram realizadas durante o período diurno, entardecer e 

nocturno, sendo os resultados expressos no Quadro 5.76. 

Quadro 5.76 – Resultados das medições acústicas 

LAeq [dB(A)] 

Ponto 

Receptor Período 

Diurno 

Período 

Entardecer 

Período 

Nocturno 

(Ln) 

Lden 

Fontes de Ruído 

1 44.3 44.6 44.4 50.7 
 

Fábrica SECIL Outão; Tráfego rodoviário 

2 56.2 50.7 44.8 55.7 

 
Fábrica SECIL Outão (ligeiramente audível no 
período nocturno); Tráfego rodoviário; Pessoas, 

principalmente frequentadores do Café Restaurante 
Pinheiro 

3 62.8 59.4 57.3 65.0 
 

Fábrica SECIL Outão; Tráfego rodoviário 
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LAeq [dB(A)] 

Ponto 

Receptor Período 

Diurno 

Período 

Entardecer 

Período 

Nocturno 

(Ln) 

Lden 

Fontes de Ruído 

4 61.6 56.7 56.9 64.2 

 
Fábrica SECIL Outão (ligeiramente audível no 
período nocturno); Tráfego rodoviário; Pessoas, 

principalmente utilizadores do Parque de Campismo 

5 47.4 43.4 44.0 50.9 
 

Rebentação de ondas na praia do hospital e 
embarcações do Rio Sado 

 

Quadro 5.77 – Comparação dos resultados das medições acústicas com os limites 

estabelecidos no Critério de Exposição Máxima 

Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] Ponto 

Receptor 
Valor medido Valor limite Valor medido Valor limite 

1 50.7 63 44.4 53 

2 55.7 63 44.8 53 

3 65.0 63 57.3 53 

4 64.2 63 56.9 53 

5 50.9 63 44.0 53 

Durante o período diurno, as medições realizadas nos vários pontos apresentaram 

valores entre os 44.3 dB(A) e os 62.8 dB(A), sendo o receptor 3 o que apresentou 

um nível sonoro mais elevado. 

No período de entardecer, os valores apresentados nos vários pontos receptores 

variaram entre 43.4 dB(A) e os 59.4 dB(A) sendo, tal como no período diurno, o 

receptor 3 o que apresentou um nível sonoro mais elevado.  

Relativamente ao período nocturno, as medições realizadas nos vários pontos 

apresentaram valores entre os 44.0 dB(A) e os 57.3 dB(A), sendo novamente o 

receptor 3 o que apresentou um nível sonoro mais elevado. 

Os valores de ruído apresentam-se elevados no receptor 3, seguindo-se o receptor 

4, sendo estes valores bastante influenciados pelo tráfego rodoviário que circula na 
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EN 379-1, uma vez que esta estrada se encontra muito perto destes locais. É 

precisamente nestes receptores sensíveis que existe excedência dos limites legais.  

Nestas circunstâncias, em que existem outras fontes de ruído a influenciar o campo 

sonoro para além da actividade da fábrica e se verifica a desconformidade com o 

critério de exposição máxima, devemos averiguar qual a contribuição efectiva da 

actividade em avaliação para o incumprimento do limite. Analisando os resultados 

da monitorização efectuada, verifica-se que nos locais de medição 3 e 4 o ruído de 

tráfego rodoviário tem um papel preponderante nos elevados valores de nível 

sonoro.  

Assim, a grandeza dos níveis sonoros obtidos na área envolvente do complexo 

cimenteiro não é devida, apenas, à laboração contínua da SECIL-Outão. De facto, 

assume, igualmente, relevante importância o ruído derivado do tráfego rodoviário 

que circula nas vias que permitem o acesso à localidade de Vale da Rasca e ao 

Hospital Ortopédico de Outão, nomeadamente a EN10-4, a EN379-1 e as estradas 

locais. 

 

5.10. COMPONENTE SOCIAL 

5.10.1. INTRODUÇÃO 

De modo a responder efectivamente a problemas ambientais, os decisores têm de 

saber tanto acerca dos impactes sociais, emocionais e comportamentais de 

ameaças ambientais como sabem acerca dos efeitos biológicos (Wandersman & 

Hallman, 1993). Neste sentido, a avaliação do impacte social (AIS) pretende ser 

um processo de avaliação das consequências sociais que são prováveis de surgir a 

partir da realização de determinadas acções (Harrop & Nixon, 1999). O seu 

principal objectivo é o de prever possíveis alterações sobre a qualidade de vida das 

populações e sentimentos de bem-estar físico e psicológico, bem como a forma 

como os indivíduos ou grupos se adaptam às situações decorrentes das 

intervenções propostas (Barrow, 1999). 
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5.10.2. METODOLOGIA 

5.10.2.1.  CARACTERIZAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA 

A definição de âmbito da caracterização socio-económica e análise de impactes teve 

em consideração dois aspectos específicos: 

- a natureza do projecto e os impactes socio-económicos que se prevêem 

associados à mesma; 

- as preocupações de índole socio-económica associadas ao projecto que foram 

alguma vez manifestadas por quaisquer stakeholders e devidamente registadas nas 

seguintes situações: consulta pública do EIA da co-incineração em 1998; 

monitorizações psicossociais realizadas em 1998, 2003, 2005 ou 2007; projectos 

Semana de Portas Abertas ocorridos em 2004, 2005, 2006 ou 2007. 

Considerando que o projecto consiste apenas na alteração do padrão de 

combustíveis utilizado no processo de fabrico do cimento, as alterações a nível 

operacional repercutem-se sobretudo no domínio do transporte de combustíveis, 

podendo implicar esta situação uma alteração no número de transportes realizados 

com implicações específicas na situação económica referente à compra de 

combustíveis, por um lado, e à redução de exportação de Resíduos Industriais 

Perigosos (RIP), por outro. 

No que se refere a manifestações da população que se relacionam de algum modo 

com os aspectos socio-económicos, referem-se os benefícios económicos e laborais 

associados à unidade SECIL-Outão, e as preocupações relativas a impactes sobre o 

turismo. Constata-se ainda que os aspectos focados no domínio dos transportes 

evidenciam sobretudo preocupações no domínio dos potenciais riscos associados, 

aspectos que serão tratados em sede própria e não no âmbito do presente 

descritor. 

Desta forma, no âmbito da análise socio-económica, importará descrever a situação 

actual e avaliar impactes no que respeita a indicadores económicos, 

nomeadamente relativos à indústria transformadora; e indicadores de turismo. 
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Considerando que as monitorizações psicossociais têm em consideração a estrutura 

da população, será também conveniente especificar indicadores dessa natureza. 

No que respeita à escala da análise, considerando os aspectos identificados, faz 

sentido uma caracterização concelhia, ainda que integrando os valores relativos aos 

diferentes indicadores no contexto sub-regional e regional. 

Os procedimentos subjacentes ao decurso dos trabalhos consistiram em: 

- recolha de um conjunto de dados socio-económicos sobretudo junto do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

(MTSS), e da SECIL; 

- compilação, tratamento e análise da informação tendo em conta o projecto em 

apreciação e os indicadores socio-económicos sensíveis ao mesmo. 

5.10.2.2. CARACTERIZAÇÃO PSICOSSOCIAL 

Para além dos impactes socio-económicos associados ao projecto, considerando o 

histórico legal, processual e de comunicação social associado ao processo de co-

incineração de Resíduos Industriais Perigosos (RIP), importa também avaliar os 

impactes que o projecto terá ao nível local, nomeadamente no que se refere à 

capacidade de adaptação da população do concelho ao projecto. 

Considerando os diferentes tipos de estímulos que alavancam o processo de 

adaptação, há também que caracterizar a população afectada de acordo com 

diferentes indicadores que sejam relevantes para o processo de adaptação, sendo 

sabido que o conhecimento da atitude destas populações, da percepção de riscos 

face ao projecto, e do seu posicionamento face ao mesmo, entre outros factores, 

determinará a maior ou menor facilidade de adaptação ao processo de co-

incineração de RIP por interferir com a avaliação idiossincrática realizada (ver 

Figura 5.62).  
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Figura 5.62 – Processo de adaptação simplificado 

 

No que respeita à escala de análise, considerando as manifestações que têm 

ocorrido desde 1998 no âmbito nacional, verificam-se sobretudo manifestações 

locais que se limitam ao nível concelhio; pelo que se considerará por princípio que 

toda a população do concelho de Setúbal, pela proximidade e representatividade da 

SECIL-Outão, é susceptível de formular um conjunto de opiniões nas quais se 

encontrará ancorado o processo de adaptação.  

De modo a obter um conhecimento sustentado da atitude das populações, da 

percepção de risco face ao projecto, e do posicionamento face ao mesmo, em 

termos do procedimento a seguir, fez-se recurso a um conjunto alargado de 

documentos e relatórios existentes que permitem caracterizar a população, tanto 

no que respeita à sua relação com a entidade SECIL como com o processo co-

incineração de RIP; fazendo recurso a dados qualitativos e quantitativos.  

De entre os principais documentos que foram tidos em consideração salientam-se: 
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� Lista das intervenções realizadas no âmbito da Consulta Pública inerente ao 

processo de AIA da co-incineração de 1998, 

� Documentos relativos a processos legais em curso, 

� Relatórios relativos à análise de notícias da comunicação social escrita, 

� Relatórios das Semanas de Portas Abertas (2004, 2005, 2006 e dados de 

2007), 

� Relatórios de Monitorização Psicossocial (1998, 2003, 2005, e dados de 

2007), 

Tendo em consideração a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), foram 

incluídas algumas questões específicas relativas ao processo de co-incineração no 

questionário de monitorização de 2007, devidamente informadas pela análise 

qualitativa de documentos previamente realizada.  

Adicionalmente, foi também enviado a um amplo conjunto de stakeholders locais 

um questionário que abordava as principais preocupações da população face à co-

incineração, e os aspectos que se desejava serem esclarecidos no âmbito do EIA. 

 O questionário foi enviado para: 

� Câmara Municipal de Setúbal; 

� Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Litoral de Lisboa e Oeste 

(PNA); 

� Delegado de Saúde de Setúbal; 

� Centro Hospitalar de Setúbal; 

� Sub-Região de Saúde de Setúbal; 

� Conselho Directivo da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal; 

� Parque de Campismo do Outão; 
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� Bombeiros Voluntários de Águas de Moura; 

� Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente (APEA) 

� Grupo de Estudos de Ordenamento de Território e Ambiente (GEOTA); 

� Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza; 

� Liga de Protecção da Natureza (LPN); 

� Liga dos Amigos de Setúbal de Azeitão (LASA). 

 

Registam-se respostas provenientes de: 

� Câmara Municipal de Setúbal; 

� Escola Superior de Tecnologia de Setúbal; 

� Centro de Saúde de São Sebastião da ARS de Setúbal (diversas respostas de 

médicos e enfermeiros técnicos de saúde). 

� Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura (respostas do Sr. 

Presidente da Direcção e de Funcionários da instituição); 

Os dados provenientes da análise de todos estes documentos foram compilados de 

modo a: 

� informar os demais descritores relativamente às preocupações detidas pela 

população face ao processo de co-incineração de RIP; 

� providenciar uma caracterização psicossocial compreensiva da realidade 

concelhia, no que se refere aos indicadores que se consideram mais 

relevantes para prever a adaptação da população concelhia ao projecto de 

co-incineração de RIP na SECIL-Outão. 
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5.10.3. BREVE CARACTERIZAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA 

Posicionamento geo-estratégico do concelho 

O concelho de Setúbal integra-se na região de Lisboa, sub-região da Península de 

Setúbal, e abrange oito freguesias: Nossa Sra. da Anunciada (1); Sta. Maria da 

Graça (2); São Julião (3); São Lourenço (4); São Sebastião (5); São Simão (6); 

Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra (7); e Sado (8), apresentando a numeração 

correspondência geográfica com a figura que se apresenta abaixo: 

 

Fonte: site da CM. de Setúbal 
Figura 5.63 – Limites administrativos do concelho de Setúbal. 

Sendo a região de Lisboa constituída por duas sub-regiões (Grande Lisboa e 

Península de Setúbal) que vivem entre si separadas pelo rio Tejo, que constitui uma 

barreira significativa em termos de mobilidade, verificou-se um importante marco 

de ligação com a construção da Ponte Vasco da Gama. Esta infra-estrutura, em 

conjunto com o serviço de comboio na Ponte 25 de Abril, e outras alterações de 
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acessibilidades, permitiram o alongamento do território sobre o qual incide o 

processo de metropolização e um crescimento populacional de 11,6% no período 

inter-censitário 1991-2001, que ascendeu a mais de 20% nos concelhos de 

Alcochete, Sesimbra, Seixal e Palmela (Salgueiro, 2002). 

 

Fonte: AERL, 2004 
Figura 5.64 – Imagem da região de Lisboa, destacando as duas sub-regiões e os 

concelhos que integram as mesmas  

Ainda assim, em 2002, Setúbal era caracterizado como um dos principais pólos 

urbanos de nível regional (avaliado na hierarquia de cidades da região de Lisboa 

como a quarta cidade no que respeita ao índice de centralidade), funcionando como 

um importante pólo de atracção sobretudo ao nível das funções mais centrais, 

detendo uma área de influência de grande dimensão que se alastra sobretudo para 

os territórios da região Alentejo, com a qual faz fronteira (Rodrigues, Vala e 

Monteiro, 2002). 
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Dinâmica e Estrutura da População 

O concelho de Setúbal abrange uma área de 193,5 km2, sendo que a cidade de 

Setúbal propriamente dita ocupa cerca de 7% do total da área concelhia (13,5 

km2). Em 2001 Setúbal albergava 113 934 residentes, representando esse valor 

um crescimento de cerca de 10% face a 1991 (correspondente ao acréscimo de 10 

300 habitantes), crescimento este que está em larga escala relacionado com os 

ciclos de desenvolvimento industrial e comercial da região. 

Salienta-se ainda que, à referida data, Setúbal era um dos concelhos com maior 

população residente da Península de Setúbal (alojando cerca de 16% da população 

da sub-região), tal como se pode constatar pela observação da Figura 5.65. 
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Fonte: INE, 2001. 

Figura 5.65 – População residente nos diferentes concelhos da Península de 

Setúbal, em 2001. 

Em 2001, Setúbal apresentava um valor de densidade populacional na ordem dos 

589 hab/km2, valor este inferior ao dos concelhos que albergavam um menor 

número de população residente, como é o caso dos concelhos do Barreiro ou da 

Moita (ver Figura 5.66). 
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Fonte: INE, 2001. 
Figura 5.66 – Densidade populacional nos concelhos da Península de Setúbal, em 

2001. 

No que respeita à estrutura etária, as mudanças registadas ao longo do tempo 

tendem para o envelhecimento da população (ver Figura 5.67) já que, analisando 

os diferentes grupos etários, a variação mais significativa no último período inter-

censitário ocorreu para a faixa etária de idade igual ou superior aos 65 anos 

(37,3%), e as mudanças que ocorreram nos escalões etários inferiores não 

perspectivam alterações significativas futuras através da mera manutenção da 

população residente (15,4% para a população entre os 25 e os 65 anos, 1,6% para 

a população entre os 14 e os 25 anos, e decréscimo de 14,2% para a população 

com idade inferior a 14 anos).  
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Fonte: INE, 2001. 
Figura 5.67 – Evolução da população residente no concelho de Setúbal por grupos 

etários, entre 1991 e 2001. 

Ainda assim, constata-se que a taxa de envelhecimento tem vindo a decrescer 

desde 1995, sendo que desde essa data até 2003, registou-se um decréscimo de 

18 pontos percentuais. Estes dados podem ser visualizados na Figura 5.68.  
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Fonte: INE, 2003. 

Figura 5.68 – Evolução do Índice de Envelhecimento no concelho de Setúbal, entre 

1995 e 2003. 
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Economia e Indústria 

No contexto económico nacional, Lisboa assumia em 2003 uma posição de 

liderança contribuindo para 38% do total do PIB nacional. Destaca-se ainda que a 

sub-região da Península de Setúbal que representava 5,6% do PIB nacional em 

2004, é apenas ultrapassada pelas sub-regiões de Grande Lisboa e do Grande Porto 

(INE, 2006). 

Em 2004, das sociedades sedeadas em Setúbal, 18,5% pertenciam ao Sector 

Secundário, e apenas 5,8% das 4.492 empresas sedeadas em Setúbal pertenciam à 

Indústria Transformadora (Actividade D). No entanto, essa pequena percentagem 

de sociedades sedeadas foi em 2004 responsável por 40% do volume de negócios 

das sociedades sedeadas no concelho (1.085.334 milhares de euros, do total de 

2.618.811 milhares de euros), tal como se pode observar na Figura 5.69, dados 

que atestam a relevância do sector da Indústria Transformadora para o concelho 

(INE, 2006).  
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Fonte: INE, 2006. 
Figura 5.69 – Volume de negócio das sociedades com sede em Setúbal, segundo a 

CAE-Rev.2.1, 31 Dez. 2004. 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.286 

 

UVW 

Analisando o balanço nacional em 2004-2005, apesar de se verificar um 

crescimento de 2,7% no número de estabelecimentos da Indústria Transformadora 

em Portugal, constatou-se um decréscimo de 0,2% no número de pessoas ao 

serviço; o que resulta também do desenvolvimento tecnológico que se tem vindo a 

verificar neste sector.  

Em 2003, o volume de negócios da Indústria Transformadora na sub-região da 

Península de Setúbal representou cerca de um quarto daquele registado para a 

região de Lisboa (5.680.783 milhares de euros, do total de 23.006.292 milhares de 

euros). A Península de Setúbal, a par com o eixo de Vila Franca de Xira, sempre se 

constituiu como uma das importantes zonas industriais da região de Lisboa. As 

tradições industriais locais na cidade de Setúbal remontam às conservas de peixe, 

surgindo posteriormente a metalomecânica e a construção naval, sendo que no eixo 

da margem esquerda do Tejo se desenvolveram as indústrias químicas, siderúrgica 

e construção e reparação naval. Mais recentemente salienta-se a instalação da 

Auto-Europa em Palmela, e a instalação de algumas indústrias de pequena e média 

dimensão nos territórios mais adjacentes aos nós das principais vias rodoviárias 

(Salgueiro, 2002).  

Perspectivando o concelho de Setúbal no panorama sub-regional, como 

demonstram as figuras seguintes, apenas Palmela regista níveis de vendas 

superiores a Setúbal, tanto no que se refere a volumes globais, como no que 

concerne à indústria transformadora em particular, apesar do concelho abarcar 

apenas 14% da Indústria Transformadora da sub-região em 2005. 
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Volume de Negócios nas Sociedades da Indústria 
Transformadora da Península de Setúbal
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Fonte: INE, 2006. 
Figura 5.70 - Panorama do volumes de vendas nos concelhos da sub-região da 

Península de Setúbal para o total das sociedades sedeadas e sociedades sedeadas 

que laboram na área da Indústria Transformadora (dados referentes a 2004) 
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Fonte: INE, 2006. 
Figura 5.71 – Distribuição percentual das Indústrias Transformadoras da Península 

de Setúbal, pelos concelhos da sub-região em 2005. 
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No caso concreto da SECIL, entre 2004 e 2005, apesar de internacionalmente as 

vendas da empresa terem tido um crescimento económico de 3%, a procura de 

cimento no mercado nacional diminuiu 5,5%, afectando as vendas negativamente 

em 2,7% no volume e 0,9% no valor. Considerando o conjunto cimento e clinquer, 

a redução nas quantidades vendidas ascendeu a 4,4% (SECIL, 2006).  

No que respeita a dispêndios realizados pela SECIL em 2005 salientam-se os 

pagamentos a fornecedores, da ordem dos 305.655.391,00 €; os pagamentos a 

pessoal, que ascenderam a 51.861.814,00 €; e os de carácter ambiental no 

montante de 31.985.003,00 € (SECIL, 2006). 
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Fonte: Factor Social, 2007 

Figura 5.72 – Referências da população aos apoios locais concedidos pela SECIL 
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A população de Setúbal reconhece ainda as actividades de Responsabilidade Social 

desenvolvidas pela SECIL-Outão (ver figura anterior), nomeadamente os 

investimentos realizados nos domínios do desporto (sendo que ainda assim 14% 

dos 34% que nomeiam esta categoria se referem aos apoios concedidos pela SECIL 

ao Vitória de Setúbal, apoios esses que já cessaram); da cultura (12,04%); do 

associativismo (14,96%, se incluirmos nesta mesma categoria o apoio aos 

Bombeiros), das actividades recreativas (5,56%) e das actividades escolares 

(6,48%). Denotam ainda os contributos que têm sido facultados às autarquias 

locais (7,41%). 

Emprego 

Os indicadores gerais de emprego no concelho de Setúbal tendem a representar 

variações positivas no período inter-censitário 1991-2001. Refira-se nomeadamente 

a evolução positiva da taxa de actividade (45,7% em 1991, 50,8% em 2001), e a 

redução da taxa de desemprego (de 12,2% em 1991, para 9,8% em 2001). Como 

factor de inserção laboral, também não é despiciente a redução da taxa de 

analfabetismo de 9,2% em 1991, para 7,6% em 2001 (INE, 1991 e 2001). 

Num estudo de 2002, Setúbal obteve o 16º lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento dos concelhos nacionais, com um índice de 106,1 (considerando 

como 100,0 o Índice de Desenvolvimento Nacional). O índice de rendimento 

ascendia a 114,8 e colocava o município no 13º lugar, mas já no domínio do 

Emprego e Actividade Económica a sua posição caía para o 53º posto, 

apresentando um valor de 98,2 para este Índice (Lucas da Fonseca, 2002). 

Nos anos 2004-2005 o distrito de Setúbal registou um balanço moderadamente 

positivo tanto no número de estabelecimentos que, apesar de ter registado um 

acréscimo de 4,9%, ficou aquém do valor de 8,9% correspondente à média de 

crescimento nacional; como no número de pessoas ao serviço que cresceu 6,6% 

(valor na mesma ordem de grandeza dos 6,0% que assinalam a média de 

crescimento nacional) (DGEEP, 2005). 

Analisando em particular o emprego no sector Industrial, e mais especificamente na 

área da indústria transformadora, no terceiro trimestre de 2005 contavam-se no 
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país 732 milhares de trabalhadores na Indústria Transformadora (GEP, 2007), 

ainda que no ano de 2004 se tenham verificado 49.446 perdas de emprego por 

encerramento de indústrias transformadoras (DGEEP, 2004). 

Se na região de Lisboa, que abarcava 17,6% do pessoal ao serviço nas sociedades 

da Indústria Transformadora do País em 2004, a percentagem de pessoal ao 

serviço nas sociedades do mesmo sector representava apenas 12,9% do total de 

pessoal ao serviço nas sociedades sedeadas na região; na Península de Setúbal a 

representatividade de trabalhadores da Indústria transformadora ascendia aos 

23,4%, valor semelhante ao registado no concelho de Setúbal (22,97), como 

demonstra a Figura 5.73. 

22,97%

7,58%
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52,32%

29,22%

22,23%
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Lisboa

 

Fonte: INE, 2006. 
Figura 5.73 – Percentagem do pessoal ao serviço nas sociedades em 2004, por 

concelho de sede, que se insere na categoria da Indústria Transformadora. 

Na Península de Setúbal, verificava-se que, em 2004, apesar de Setúbal (com 260 

sociedades) ficar atrás do Seixal (396) e de Almada (400) no número de sociedades 

de Indústria Transformadora sedeadas no concelho, empregava um número de 

colaboradores superior a ambos (6.910 em Setúbal, 5.383 no Seixal, e 2.787 em 

Almada). Analisando o rácio de número de colaboradores por sociedade da área da 
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indústria de transformação, descobrimos ainda que Setúbal apresenta uma média 

de 25,6 trabalhadores por sociedade, muito acima dos valores apresentados por 

Almada (7,0) ou Seixal (13,6) (INE, 2006). 

Concretamente, no que respeita à unidade fabril da SECIL-Outão, esta emprega de 

forma directa 372 colaboradores, número francamente superior ao número médio 

de pessoas ao serviço em empresas registadas como indústrias transformadoras 

sedeadas em Setúbal em 2003 que equivalia a 8,1 (INE, 2006) 

Considerando a componente de produção, os colaboradores auferem um 

rendimento médio de 1.817,33 euros, valor muito superior a 843,10 euros, 

correspondente ao salário médio nacional na indústria transformadora em Outubro 

de 2005 (GEP, 2007).  

Refere-se ainda que 58,6% do total de pessoas ao serviço na SECIL-Outão residem 

em Setúbal e correspondem a 216 postos de trabalho. A distribuição por área 

funcional dos colaboradores da SECIL-Outão residentes em Setúbal é apresentada 

na figura que se segue. 

17,6%

1,4%

67,6%

12,5%

0,5%0,5%

Administrativa

Produção

Fabril / Operacional

Quadros Técnicos / Gestão

Outros

Orgãos Sociais

 

Figura 5.74 – Distribuição percentual dos colaboradores da SECIL-Outão residentes 

em Setúbal por área de actividade 
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Considerando a dificuldade que os activos de faixa etária mais anosa têm em 

actualizar competências e requalificar-se para novas funções, sendo muitas vezes 

preteridos por quadros mais jovens, é de referir que a política da SECIL valoriza a 

permanência dos recursos humanos na empresa, atribuindo prémios a 

colaboradores com mais de 25, 35 e 40 anos de serviço. Em 2005, o saldo final de 

prémios desta natureza ascendeu aos 1.335.893,00 € (SECIL, 2006). 

5.10.4. CARACTERIZAÇÃO  PSICOSSOCIAL 

Atitudes face à SECIL 

De uma forma geral a população de Setúbal tende a manifestar atitudes neutrais 

relativamente à SECIL-Outão (ver Figura 5.75); considerando no balanço global 

que a mesma não é nem boa, nem má; e que a actividade que desenvolve não é 

prejudicial nem benéfica para o concelho onde habitam (Factor Social, 2003, 2005, 

2007). 
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Fonte: Factor Social, 2007. 

Figura 5.75 – Atitude global face à SECIL-Outão (resultados da monitorização 

psicossocial realizada em 2007) 

A ambivalência destes resultados que têm vindo a ser obtidos no âmbito das 

monitorizações psicossociais bianuais desenvolvidas nos últimos anos, podem ser 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão           Página V.293 

 

UVW 

explicados pela saliência dos benefícios e prejuízos que são associados a esta 

unidade industrial, tanto durante as mesmas monitorizações (Factor Social, 2003, 

2005, 2007), como nos questionários respondidos nas visitas realizadas durante a 

semana de portas abertas (SECIL, 2004, 2005, 2006).  
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Fonte: Factor Social, 2007. 
 Figura 5.76 – Principais benefícios associados à fábrica do Outão. 

De facto, a população aponta os benefícios económicos e de emprego para o 

concelho (ver Figura 5.76), e identifica como principal prejuízo o impacte 

paisagístico das pedreiras de extracção de matéria-prima. Salienta-se que na 

monitorização psicossocial de 2007 a co-incineração é referida como aspecto 

negativo relativamente à SECIL apenas por 0,41% da população inquirida, valor 

inferior aos 2% que indicaram esse aspecto como prejudicial em 2005 (Factor 

Social, 2005, 2007). 

Do mesmo modo, nos resultados obtidos na Semana de Portas Abertas da SECIL-

Outão em 2006 (Factor Social, 2006), constata-se que das preposições negativas 

expressas pelos visitantes (e refira-se que apenas cerca de 30% dos visitantes 

expressaram aspectos negativos relativamente à SECIL-Outão), a questão dos 
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resíduos industriais perigosos foi a categoria menos referida (apenas por 4,8% dos 

indivíduos que apontaram aspectos negativos relativos à SECIL-Outão), 

verificando-se novamente que as questões referentes às pedreiras foram as mais 

referidas, atingindo mais de metade das preocupações.  

Semana de Portas Abertas 2006

51,20%

17,60%

15,20%

11,20%

4,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pedreira Impacte Ambiental Poluição Outros RIP

Aspectos negativos referidos pelos visitantes 
 

Fonte: Factor Social, 2006. 
Figura 5.77 – Aspectos negativos referidos pelos visitantes da Semana das Portas 

Abertas da SECIL-Outão, em 2006. 

Apesar desta atitude ambivalente, e de uma forma global, parecem ser mais os 

apoiantes da presença da fábrica da SECIL-Outão no concelho de Setúbal que os 

oponentes, como demonstram os resultados da Monitorização Psicossocial no 

presente ano, patentes na figura que se segue (Factor Social, 2007). 
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Fonte: Factor Social, 2007. 
Figura 5.78 – Posição relativa à presença da SECIL-Outão no concelho. 

Dos estudos desenvolvidos, denota-se também que esta atitude tem sido 

construída ao longo dos anos e decorre do contacto entre residentes e unidade ao 

longo do tempo.  

Nos dias de hoje, como demonstra a Figura 5.79, cerca de 62% da população 

reconhece que a SECIL-Outão tem realizado esforços no sentido de reduzir os 

impactes da sua actividade no ambiente. Esta noção parece vir a crescer ao longo 

dos tempos, se tivermos em conta que em 2005 apenas 58% da população 

manifestava concordância com este facto. Uma outra evidência neste sentido, 

refere-se à população que discorda que a SECIL tenha tal preocupação, já que essa 

percentagem reduziu de 20% em 2005 para cerca de 14% em 2007 (Factor Social, 

2005, 2007).  

É provável que para tal tenham contribuído acções de maior abertura da unidade à 

população, como é o caso da Semana de Portas Abertas; e acções de diálogo com a 

população, podendo referir-se neste sentido os encartes que têm sido lançados na 

comunicação social e o trabalho desenvolvido com a Comissão de Acompanhamento 

Ambiental. 
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Fonte: Factor Social, 2007. 
Figura 5.79 –Percepção de que a SECIL-Outão se tem preocupado em reduzir os 

seus impactes no ambiente. 

Percepção de risco 

De acordo com os dados das monitorizações de 2005 e 2007, a população tem 

manifestado uma posição consistente relativamente às percepções de segurança 

face à unidade industrial da SECIL-Outão. Apenas cerca de 27% da população 

considera a unidade arriscada, cerca de 22% da população não considera a unidade 

arriscada nem segura; enquanto que 51% classifica a unidade como segura (Factor 

Social, 2005, 2007). 
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Fonte: Factor Social, 2007. 
Figura 5.80 – Percepção de Risco face à unidade industrial 

As percepções de segurança associadas à unidade da SECIL-Outão tendem a ser 

superiores às estimadas para a indústria em geral já que, quando inquiridos, sobre 

a potencial afectação da sua saúde e dos seus familiares devido à actividade da 

Fábrica da SECIL-Outão (respectivamente M=2,46 e M=2,51; Factor Social, 2007), 

os inquiridos respondem de uma forma mais positiva do que quando inquiridos 

sobre os riscos de viver perto das actividades industriais (respectivamente M=3,79 

e M=3,77; Factor Social, 2007), como se pode ver nas figuras seguintes. 
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Fonte: Factor Social, 2007. 
 Figura 5.81 – Riscos estimados para o próprio e para a família, de viver perto de 

actividades industriais.  

 

Fonte: Factor Social, 2007. 
Figura 5.82 – Afecção da saúde estimada para o próprio e para a família, devido à 

proximidade à SECIL-Outão. 
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A identificação de escalas constituídas pelos pares de questões previamente 

identificados e a comparação entre si, revela uma diferença estatisticamente 

significativa (t(485)=25,575; p≤0,01). Este facto indicia existir um processo de 

adaptação relativamente bem sucedido no que respeita à convivência da população 

com a presença da unidade industrial em análise. 

Atitudes face à co-incineração 

No que respeita ao tema da co-incineração, os resultados das monitorizações de 

2005 e 2007 demonstram os mesmos padrões de concordância e discordância face 

à actividade: cerca de 30% da população concorda, cerca de 30% da população 

discorda, e cerca de 40% não concorda nem discorda (Factor Social, 2005, 2007).  
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Fonte: Factor Social, 2005 e 2007. 

Figura 5.83 – Posição face à co-incineração (resultados de 2005 e 2007).  

Salienta-se contudo que, em ambos os anos de monitorização, foram registados 

padrões de maior aceitação para o caso da co-incineração de Resíduos Industriais 

Banais e maior discordância para o processo de co-incineração de Resíduos 

Industriais Perigosos (t(597)=20,13; p≤0,00, Factor Social, 2005; t(463)=16,871; 

p≤0,05, Factor Social 2007). 
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Sobre este assunto interessa fazer uma distinção entre os resultados da 

monitorização de 2005 e 2007. Apesar de a atitude dos indivíduos ser bastante 

aproximada quando se utiliza o termo co-incineração e queima, convém assinalar 

que enquanto em 2005 os resultados indicavam que a atitude registada nas 

questões acerca do tratamento dos resíduos industriais era mais favorável quando 

se utilizava o termo “queima” em comparação com o termo “co-incineração” 

(t(597)=3,25; p=0,00), os resultados de 2007 apontam para uma mudança 

atitudinal, indicando uma tendência inversa, na medida em que os inquiridos 

demonstraram uma atitude mais favorável quando foi empregue o termo “co-

incineração” (t(463)=2,893; p=0,003).  

Esta tendência poderá advir da exposição cada vez maior dos indivíduos ao tema da 

co-incineração através dos media, bem como através da realização da já referida 

Semana de Portas Abertas, que acontece desde 2004, na qual a SECIL-Outão abre 

a porta à generalidade da população durante cerca de uma semana (sendo visitada 

não apenas por cidadãos anónimos mas também por inúmeros profissionais da 

comunicação social), e onde se efectuam, entre outras iniciativas, visitas às 

instalações fabris, que vão ao encontro da política de transparência e proximidade à 

comunidade sustentada por esta empresa. 

Preocupações face ao processo de co-incineração 

No que concerne aos factores que mais preocupam os inquiridos no processo de co-

incineração, foram compilados dados provenientes de diferentes fontes 

(documentos da consulta pública de 1998, relatórios das Semanas de Portas 

Abertas, relatórios de análise das notícias na comunicação social escrita, e 

relatórios das monitorizações psicossociais realizadas), e realizada uma análise de 

conteúdo, que permitiu listar as preocupações manifestadas (indicadas no quadro 

que se segue). Essa informação foi, em fase inicial, partilhada com os demais 

descritores, no sentido de informar os mesmos sobre os impactes que a população 

associa ao processo de co-incineração. Verifique-se, no entanto, que, em alguns 

casos, são indicados aspectos que não se referem propriamente a impactes do 

processo de co-incineração, mas à actividade da própria entidade. 
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Quadro 5.78 – Principais preocupações manifestadas pela população, ou evidenciadas por órgãos da comunicação social 

escrita. 

DESCRITORES 
PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DA POPULAÇÃO RELATIVAMENTE AO PROCESSO DE 

CO-INCINERAÇÃO DE RIP 

PRINCIPAIS PROBLEMAS ASSOCIADOS À  

ACTIVIDADE DA SECIL, EM GERAL,  PELA 

POPULAÇÃO 

- Poluição/degradação da qualidade do ar - Poluição, pó e cheiros 

- Fonte significativa de poluição 
- Degradação da qualidade de vida devido à 

actividade da cimenteira 

- Produção de poluentes orgânicos persistentes (POP´s), com potencial 

contaminação da fauna, flora e saúde humana 

- Incómodo associado aos rebentamentos das 

pedreiras 

- Libertação de POP´s na atmosfera - Incómodo associado à laboração da SECIL 

- Geração de poluentes perigosos para o ar 

- Emissão de gases (Dioxinas e Furanos) e libertação de materiais perigosos 

(metais pesados) 

- Transformação dos resíduos em produtos voláteis, igualmente perigosos 

- Agravamento da indústria poluente do Outão  

QUALIDADE DO AR 

- Riscos elevados para a qualidade do ar, em caso de acidente 

 

 

- Ruído associado à passagem constante de camiões transportadores dos 

RIP   

- Ruído associado às diferentes actividades da 

SECIL 

- Ruído do transporte constante de veículos para 

a SECIL 
RUÍDO 

 
- Ruído associado aos rebentamentos das 

pedreiras 
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DESCRITORES 
PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DA POPULAÇÃO RELATIVAMENTE AO PROCESSO DE 

CO-INCINERAÇÃO DE RIP 

PRINCIPAIS PROBLEMAS ASSOCIADOS À  

ACTIVIDADE DA SECIL, EM GERAL,  PELA 

POPULAÇÃO 

− Contaminação da fauna e da flora - Destruição da flora 

- Destruição de algumas espécies de plantas da Arrábida   - Ameaça aos seres vivos da zona envolvente 

- Perigo para a sobrevivência dos ecossistemas - Destruição de recursos naturais 

- Afectação da vida marinha, fauna e flora do Parque Natural da Arrábida 

BIOLOGIA 

 

- Incerteza sobre o efeito dos gases libertados nas espécies animais e 

vegetais 

 

ÁGUA  - Contaminação da rede de abastecimento de água  - 

- Desrespeito pelo PDM 
- Localização da cimenteira incompatível com a 

zona protegida da Serra da Arrábida 

- Localização incompatível com o desenvolvimento sustentável e com a 

legislação para a conservação dos recursos naturais (Outão)  

- Incompatibilidade da co-incineração com uma área classificada (parque 

natural da Arrábida) 

- A co-incineração contraria o plano de desenvolvimento local preconizado 

para a região 

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

- Comprometimento da estratégia de desenvolvimento para Setúbal 

 

 

- Não resolução do verdadeiro problema dos resíduos tóxicos na medida em 

que não permite a eliminação por completo dos metais pesados, dando 

origem de novos produtos desconhecidos 

RESÍDUOS  

- Produção de outras substâncias ainda mais poluentes do que os RIP 

- 
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DESCRITORES 
PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DA POPULAÇÃO RELATIVAMENTE AO PROCESSO DE 

CO-INCINERAÇÃO DE RIP 

PRINCIPAIS PROBLEMAS ASSOCIADOS À  

ACTIVIDADE DA SECIL, EM GERAL,  PELA 

POPULAÇÃO 

inicias 

- Preocupação com a extrapolação dos resultados obtidos com os RIB para 

os RIP 

- Dúvidas relativamente ao tipo e quantidade de resíduos que serão co-

incinerados 

- Ameaça ao desenvolvimento turístico e económico da região - Perturbação nas actividades turísticas 

- Ameaça para a Saúde Pública da população local e para os trabalhadores - Poluição industrial 

- Desconhecimento dos efeitos na saúde a longo-prazo - Ruído dos rebentamentos das pedreiras 

- Receio de consequências graves em casos de falhas no processo de co-

incineração – quer no transporte dos RIP, quer no processo de co-

incineração em si mesmo 

- Ruído da laboração da fábrica 

- Afectação da qualidade de vida dos residentes no concelho de Setúbal e 

dos seus visitantes 
- Existência de pó e poeiras 

- Perigos associados ao transporte de RIP 

- Potencial afectação do hospital do Outão 

- Impactes negativos na economia e emprego da região, decorrentes de 

efeitos negativos no desenvolvimento da actividade turística 

- Afectação do potencial turístico e cultural de Setúbal 

- Afectação do Parque de Campismo do Outão e das praias 

COMPONENTE SOCIAL 

- Afectação das actividades agrícolas da região e da qualidade dos produtos 

regionais 
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DESCRITORES 
PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DA POPULAÇÃO RELATIVAMENTE AO PROCESSO DE 

CO-INCINERAÇÃO DE RIP 

PRINCIPAIS PROBLEMAS ASSOCIADOS À  

ACTIVIDADE DA SECIL, EM GERAL,  PELA 

POPULAÇÃO 

- Efeitos negativos a médio e longo prazo para o Parque Natural da 

Arrábida, Cidade de Setúbal, Reserva Natural do Estuário do Sado  

USO DOS SOLOS  - Riscos para os solos  - 

- Perturbação induzida pelo transporte de resíduos numa área protegida 

- Danos graves na Serra da Arrábida (património 

natural), devido à actividade das pedreiras 

(buraco na serra) 

- Afectação das actividades agrícolas da região  

- Incerteza quanto à preservação do património cultural  

- Degradação do património natural da Serra da Arrábida  

- Desvalorização do Património  

PATRIMÓNIO 

- Prejuízos para o património ambiental  

- Degradação da imagem do Parque Natural da Arrábida  

 - Impacte negativo da actividade fabril na Serra 

da Arrábida 

- Degradação paisagística 
PAISAGEM 

- Destruição da Serra Arrábida 

- Intervenção violenta num espaço natural e 

protegido 
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É de salientar que, comparando as preocupações da população manifestadas em 

anos transactos com as respostas relativas ao questionário distribuído pela SECIL 

aos principais representantes da população do município, não se assinalam 

quaisquer categorias adicionais nas preocupações identificadas.  

No âmbito da consulta directa à população de Setúbal em Junho de 2007 (Factor 

Social, 2007), as preocupações manifestadas voltam a espelhar os aspectos já 

referidos, registando-se com maior frequência preocupações com a degradação do 

ambiente, a qualidade do ar e a afectação da saúde, tendo ainda sido registada 

uma elevada frequência de respostas que indiciam a ausência de preocupações 

relativamente a todo este processo. Estes e os restantes factores mencionados 

podem ser observados na figura que se apresenta de seguida. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ambiente

Qualidade do Ar

Saúde

Nenhum/Nada

Resíduos

Risco/ Segurança

Legislação/Política

Transporte

Pouca informação fornecida/

falta de transparência

Outros aspectos

Localização

Biodiversidade

Ordenamento

Socio-económico

 
Fonte: Factor Social, 2007. 

Figura 5.84 – Factores que mais preocupam os inquiridos no processo de co-
incineração. 
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Proceder-se-á agora à concretização das principais preocupações da população 

auscultada relativamente ao processo de co-incineração de RIP, dentro de cada 

uma das categorias mencionadas em cima:  

1) Ambiente 

A este nível os factores mais referenciados foram a poluição (metade das 

respostas recaíram sobre este aspecto), a destruição da serra, aspectos mais 

gerais (ex. “é mau para o ambiente em geral”) e a degradação da paisagem/ 

espaços verdes. 

Quadro 5.79 – Preocupações dos inquiridos relativamente ao processo de co-

incineração de RIP, especificamente dentro da categoria do Ambiente. 

Fonte: Factor Social, 2007. 

Preocupações específicas com o Ambiente no âmbito da co-incineração de RIP: 

Poluição 9,30% 

Destruição da serra 2,78% 

Aquecimento global 0,42% 

Camada do Ozono 0,42% 

Degradação da paisagem/espaços verdes 2,08% 

Lixos 0,56% 

Geral (ex. é mau para o ambiente) 2,22% 

Outros motivos 1,25% 

 

2) Qualidade do Ar 

A este respeito sobressaiu a poluição/degradação da qualidade do ar como o factor 

que mais preocupa os inquiridos no processo de co-incineração, bem como os 

eventuais problemas de saúde que daí podem advir. Surgiram também, ainda que 

com menor frequência, as preocupações com as emissões de gases, o 

desenvolvimento de problemas respiratórios e aumento de poeiras e cheiros. 
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Quadro 5.80 - Preocupações dos inquiridos relativamente ao processo de co-

incineração de RIP, especificamente dentro da categoria Qualidade do Ar. 

Fonte: Factor Social, 2007. 

Preocupações específicas com a Qualidade do AR no âmbito da co-incineração de RIP: 

Poluição do ar 5,90% 

Afecta a saúde humana 3,28% 

Emissão de gases 2,95% 

Problemas respiratórios 1,97% 

Poeiras 1,15% 

Cheiro 1,15% 

Outros motivos 0,98% 

Alergias 0,49% 

Existência de filtros 0,33% 

 

3) Saúde 

Ao nível da saúde os principais receios da população inquirida recaem sobre 

problemas respiratórios, encontrando-se logo de seguida as preocupações com 

doenças específicas (p.ex. cancro). 

 

Quadro 5.81 - Preocupações dos inquiridos relativamente ao processo de co-

incineração de RIP, especificamente dentro da categoria da Saúde. 

Fonte: Factor Social, 2007. 

Preocupações específicas com a Saúde no âmbito da co-incineração de RIP 

Problemas respiratórios 6,92% 

Doenças (cancro, sistema reprodutivo, desenvolvimento) 6,61% 

Outros motivos 1,39% 

Geral (emissões prejudicam a saúde) 1,23% 

Problemas de pele 0,92% 

Desconhecem-se os efeitos sobre a saúde 0,46% 
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4) Resíduos 

As principais preocupações dos inquiridos relativamente a este aspecto referem-se 

ao próprio processo da queima dos resíduos e ao tipo de resíduos que serão co-

incinerados, bem como a aspectos mais estratégicos (problema de definição dos 

resíduos e adequação com o plano estratégico). 

 

Quadro 5.82 - Preocupações dos inquiridos relativamente ao processo de co-

incineração de RIP, especificamente dentro da categoria dos Resíduos. 

Fonte: Factor Social, 2007. 

Preocupações específicas com os Resíduos no âmbito da co-incineração de RIP 

A queima dos resíduos 4,12% 

Tipo de resíduos 2,20% 

Estratégia (Problema da definição dos resíduos, Plano Estratégico) 1,37% 

Outros aspectos 0,82% 

 

5) Legislação/ Política 

Neste ponto a maioria dos inquiridos refere a falta de informação sobre a legislação 

integradora do processo de co-incineração, o medo relativamente ao modo como 

será efectuada a fiscalização e o receio do não cumprimento da legislação 

adequada. 

Quadro 5.83 - Preocupações dos inquiridos relativamente ao processo de co-

incineração de RIP, especificamente dentro da categoria da Legislação/ Política.   

Fonte: Factor Social, 2007. 

Preocupações específicas com a Legislação/Política no âmbito da co-incineração de RIP 

Fiscalização 1,00% 

Falta de informação 2,00% 

Não cumprimento da legislação 0,34% 

Outros aspectos 0,50% 
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6) Risco 

As principais preocupações dos indivíduos a este nível recaem maioritariamente 

sobre os riscos do processo de co-incineração de RIP para a saúde pública, dos 

riscos em geral que associam ao tratamento de resíduos industriais perigosos e ao 

risco em caso de acidentes. 

Quadro 5.84 - Preocupações que dos inquiridos relativamente ao processo de co-

incineração de RIP, especificamente dentro da categoria do Risco. 

Fonte: Factor Social, 2007. 

Preocupações específicas com o Risco no âmbito da co-incineração de RIP 

Geral (ex. é perigoso, são resíduos perigosos) 0,67% 

Acidentes 0,50% 

Para a saúde pública 1,34% 

Outros riscos 0,33% 

 

7) Transporte dos RIP 

A preocupação mais saliente neste ponto refere-se ao trajecto dos camiões que 

transportam os resíduos (na medida em que os inquiridos referem como pontos 

sensíveis a cidade de Setúbal e a Serra da Arrábida), surgindo depois o receio das 

consequências de acidentes que envolvam estes transportes. Outros aspectos 

relatados prendem-se com a poluição proveniente dos veículos transportadores de 

resíduos e o ruído associado aos mesmos. 

Quadro 5.85 - Preocupações que dos inquiridos relativamente ao processo de co-

incineração de RIP, especificamente dentro da categoria do Transporte. 

Fonte: Factor Social, 2007. 

Preocupações específicas com o Transporte de Resíduos no âmbito da co-incineração de RIP 

Ruído do transporte dos resíduos 0,16% 

Acidente dos camiões que transportam resíduos 0,62% 

Zona por onde passam (cidade, serra) 0,94% 

Fumo dos escapes 0,31% 

Outros aspectos 0,31% 
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8) Biodiversidade 

Ao nível da biodiversidade os inquiridos mostram preocupação com a destruição da 

Serra da Arrábida em geral e, em particular, a afectação da fauna e flora aí 

existente. 

Quadro 5.86 - Preocupações dos inquiridos relativamente ao processo de co-

incineração de RIP, especificamente dentro da categoria da Biodiversidade. 

Fonte: Factor Social, 2007. 

Preocupações específicas com a Biodiversidade no âmbito da co-incineração de RIP 

Destruição da Serra da Arrábida 0,67% 

Afecta as espécies existentes 0,33% 

Outros aspectos 0,17% 

 

9) Socio-económico 

Ao nível socio-económico o único aspecto mencionado recaiu sobre o receio da 

afectação do turismo e actividades de lazer associadas.  
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