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III. DESCRIÇÃO DO PROJECTO E ALTERNATIVAS 

III.1 Localização do projeto 

III.1.1 Local 

O projeto localiza-se no Parque Industrial SAPEC Bay, o qual se situa na Herdade das Praias, Península 

da Mitrena, freguesia do Sado, concelho de Setúbal, distrito de Setúbal.  

Esta localização é ilustrada a nível distrital e concelhio através da seguinte figura: 

 

Figura III.1.1.1 – Localização do projeto a nível concelhio 

 

Os limites administrativos das freguesias que constituem o concelho de localização do projeto, são 

apresentados na figura seguinte, onde se considerou a reorganização administrativa recentemente 

concretizada: 
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Figura III.1.1.2 – Freguesias do Concelho do Projeto 

 

O Parque Industrial, no qual se encontram instaladas unidades de vários setores de atividade 

(industrial, logística, e comercial, nomeadamente a SOPAC, a SAPEC Agro, a SAPEC Química, a SAPEC 

Terminais Portuários, a Rodofer/SPC, o CITRI), ocupa uma área de cerca de 360 ha e confronta, a 

Norte com o ramal ferroviário que serve a SAPEC e a Portucel, a sul com a EN 10-4, a Nascente com a 

Portucel e a poente com as instalações da ex Central de Setúbal da EDP. A sua localização é ilustrada 

através da seguinte figura: 

 

Figura III.1.1.3 – Localização do Parque Industrial SAPEC Bay 

 

O projeto desenvolve-se numa parte da parcela SPC cuja localização no Parque Industrial se encontra 

referenciada (B) na figura seguinte (podendo também ser identificada no desenho G_EX_PL_14c 

SAPEC Bay 
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incluído no Anexo A). Na mesma figura encontra-se identificada a localização atual (A) da Fábrica de 

Enxofres: 

 

Figura III.1.1.4 – Localização atual da Fábrica de Enxofres e do Projeto, no Parque Industrial SAPEC Bay 

 

Conforme indicado no referido desenho, a parcela SPC ocupa uma área total de 104191 m2. A área 

afeta ao presente projeto (área do estabelecimento industrial) abrange 21699 m2 onde se encontram 

atualmente implantadas as seguintes edificações:  

� Edifício R2 com área de implantação de 2296 m2 e um telheiro com 160 m2;  

� Edifício 43 com área de implantação de 2872 m2 e um telheiro com 91 m2;  

� Edifício 6 com área de implantação de 138 m2;  

� Edifício 159 com área coberta de 200 m2;  

� Edifício 42 com área coberta de 45,24 m2;  

� Edifício 4 (PT da SOPAC) com área coberta de 77,85 m2 

A

B 
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III.1.2 Áreas Sensíveis 

O Parque Industrial Sapec Bay localiza-se junto da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), a qual 

se insere nas seguintes redes internacionais de conservação da natureza 1: 

Rede Natura 2000 – Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro:  

� Sítio de Importância Comunitária PTCON0011 Estuário do Sado – Diretiva 

Habitats (Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, alterada pela 

Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de Maio);  

� Zona de Proteção especial (PTZPE0011) Estuário do Sado – Diretiva Aves 

(Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho de 2 de abril); 

Sítio ao abrigo da Convenção RAMSAR (zonas húmidas de importância internacional). 

Área Importante para as Aves Europeias (designação da Comissão Europeia); 

Biótopo CORINE (C14100013), ao abrigo do programa CORINE 85/338/CEE. 

A RNES constitui assim uma área sensível, na aceção do NRJAIA, uma vez que integra a Rede Nacional 

de Áreas Protegidas (RNAP) classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho e 

constitui um Sítio da Rede Natura 2000 e uma zona de proteção especial, classificadas nos termos do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que transpõe para ordem jurídica interna as Diretivas n.ºs 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da 

fauna e da flora selvagens, respetivamente. 

A RNES foi criada em Outubro de 1980 (Decreto-Lei n.º 430/80, de 1 de Outubro), e abrange parte 

dos concelhos de Setúbal, Palmela, Alcácer do Sal e Grândola. Esta reserva ocupa uma área 

aproximada de 23160 hectares, dos quais cerca de 13000 são área estuarina, englobando ainda áreas 

marginais de terrenos salgados de aluvião com os seus sapais, as dunas de Tróia, lagoas de água 

doce, montados de sobro, áreas agrícolas e de pastagem, arrozais e povoamentos mistos de pinheiro 

bravo e pinheiro manso. A RNES tem como limites a Norte um troço da linha de caminho-de-ferro, 

                                                           
 

1 Conforme informação constante do site do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
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desde Praias do Sado até Faias, a Sul a EN 253, das proximidades de Alcácer do Sal até à Comporta, a 

Oeste a EN 253-1 e o Oceano Atlântico e a Leste o troço do Rio Sado entre as Faias na margem Norte 

e Batalha na margem Sul. 

 

Figura III.1.2.1 – Limites da RNES 

 

Uma parte do limite W da RNES confina com o Parque Industrial SAPEC Bay, encontrando-se no 

entanto o seu limite mais próximo a cerca de 650 m do local do projeto. 

A RNES enquadra um complexo ecossistema composto por uma variedade de habitats marinhos 

pouco profundos, zonas interditais, sapais e habitats circundantes, cada um dos quais com uma vida 

caraterística associada. É uma zona húmida importante do ponto de vista ictiológico, malacológico e 

ornitológico (peixes, moluscos e aves) e local importante de nidificação para as aves limícolas e 

anatídeos. Entre os principais pontos que compõem a RNES tem-se: Moinho das marés da Mourisca, 

Gambia, Pontal de Musgos, Monte do Zambujal, Monte do Pinheiro, Dunas de Tróia, Carrasqueira, 

Comporta, Ponta da Mitrena, Abul, Ponte do Zambujal e Porto das Figueiras, Montalvo. 
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Entretanto e através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 182/2008, de 10 de julho, foi 

aprovado o Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado, cujo regulamento e 

respetivas plantas de síntese foram publicadas em anexo àquela resolução. 

Considerando a Planta de Condicionantes deste Plano de Ordenamento, o local de implantação do 

projeto objeto do presente EIA (assinalado na figura seguinte) e que, na sua envolvente não existem 

bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 

de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural, conclui-se que o projeto não se situa em zona sensível. 

:
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Figura III.1.2.2 – Planta de condicionante do PORNES e localização do projeto 
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III.1.3 Regulamento do Parque Industrial SAPEC Bay e planos de ordenamento do território 

No que se refere ao Regulamento do Parque Industrial SAPEC Bay, este foi aprovado pela Portaria n.º 

63/94, de 28 de Janeiro. 

Desde então têm vindo a ser apresentadas propostas de alteração àquele Regulamento, com o 

intuito de o reajustar à realidade de um parque industrial e logístico e à evolução registada desde a 

sua instalação, mas o novo regulamento ainda não se encontra aprovado.   

Em termos de instrumentos de ordenamento do território atualmente em vigor e com incidência na 

área do projeto, importa considerar:  

A nível regional: 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da área Metropolitana de Lisboa – PROTAML, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril. 

Este Plano encontra-se em processo de alteração tendo o período de consulta pública da proposta de 

alteração decorrido entre 22 de Novembro de 2010 a 31 de Janeiro de 2011, não se conhecendo 

posteriores desenvolvimentos. 

A nível municipal: 

O Plano Diretor Municipal de Setúbal (PDMS), ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

65/94, de 10 de agosto, na sua redação atual, decorrente das alterações introduzidas pelas 

Deliberações da Assembleia Municipal de Setúbal de 23 de abril de 1999 e 30 de junho de 1999, 

publicadas através da (i) Declaração n.º 416/99 (2.ª série), de 17 de dezembro, da deliberação de 24 

de setembro de 1999, publicada através da (ii) Declaração n.º 49/2000 (2.ª série), de 25 de fevereiro, 

da deliberação de 29 de junho de 2000, ratificada pela (iii) Resolução do Conselho de Ministros n.º 

32/2001, de 29 de março, da deliberação de 28 de novembro de 2000, publicada através da (iv) 

Declaração n.º 268/2001 (2.ª série), de 6 de setembro ratificada pela (v) Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 185/2005 de 20 de outubro, e retificado pela  (vi) Declaração de retificação n.º 

1142/2010, de 14 de junho e da deliberação de 28 de setembro e 1 de outubro de 2012, publicada 

através do (vii) Aviso n.º 9397/2013 (2.ª série), de 22 de julho. 
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i) A Declaração n.º 416/99 de 17 de dezembro, aprovou a 1.ª alteração de pormenor ao PDM, 

introduzindo o n.º 3 ao artigo 41.º do respetivo regulamento, visando garantir as medidas 

necessárias à minimização de impactes ambientais negativos das indústrias sobre as áreas 

residenciais envolventes e procedendo a alterações de delimitação de classes/categorias de espaços 

nas plantas de ordenamento, nomeadamente na 1B.7 (a qual abrange a área do Parque Industrial 

SAPEC Bay). 

ii) A Declaração 49/2000, de 25 de fevereiro, aprovou a segunda alteração de pormenor ao PDM, 

corrigindo a classificação de perímetro urbano da Quinta da Talha, respeitando apenas às plantas de 

ordenamento 1A.1 e 1B.2. 

iii) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2001, de 8 de março, ,ratificou a terceira alteração 

ao PDM, motivada pela verificação de incorreções e lapsos existentes no plano em vigor, a qual 

consistiu entre outras na introdução de alterações de classificação de espaço verde de proteção e 

enquadramento, integrando essas faixas nas classes de espaços adjacentes e incidindo 

nomeadamente na planta de ordenamento n.º 1B.7. 

iv) A Declaração n.º 268/2001, de 6 de setembro, aprovou a quarta alteração ao PDM introduzindo 

duas alterações sujeitas a regime simplificado e incidentes sobre as plantas de ordenamento 1A.1 e 

1B.5 e a planta de condicionantes 2B.1. 

v) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2005 de 20 de outubro, ratificou a suspensão, pelo 

prazo de dois anos e na área da Portucel, dos artigos 22.º a 27.º, do n.º 1 do artigo 41.º e do n.º 2 do 

artigo 134.º do Regulamento do PDM de Setúbal e o estabelecimento de medidas preventivas, com o 

objetivo de viabilizar a ampliação das instalações industriais da fábrica de papel da Portucel. 

vi) A Declaração de retificação n.º 1142/2010, retificou o artigo 60.º, n.º 2, do PDM. 

vii) O Aviso n.º 9397/2013, de 29 de novembro, tornou pública a aprovação parcial e condicionada da 

alteração do PDM, na área da Mitrena — Parque Industrial SAPEC Bay, incluindo a alteração do 

Regulamento (artigos 17.º e 45.º) e das Plantas de Ordenamento (Folhas 1B.7 e 1B.11). 

Adicionalmente verificaram-se as seguintes medidas do ponto de vista do regime de uso do solo 

contido no PDMS na área do Parque Industrial SAPEC Bay: 

a) Em julho de 2009, através do Aviso n.º 13330/2009, (2.ª série) de 28 de julho, foi publicitado 

o estabelecimento de medidas preventivas na área da Mitrena – Parque Industrial SAPEC 
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Bay, no âmbito do procedimento de alteração do PDM de Setúbal, determinado por 

deliberação camarária de 12 de abril de 2006. A adoção das mencionadas medidas 

preventivas teve por efeito a suspensão do PDM na área em questão (abrangendo 

nomeadamente áreas ocupadas pelas fábrica de Inseticidas e fungicidas e de herbicidas, e 

algumas das respetivas componentes e instalações da SAPEC Agro), classificadas como 

“espaço verde de proteção e enquadramento” e cujo regime de uso do solo, previsto no 

PDM para a citada classe de espaço, se mostrava incompatível com o uso industrial; 

b) Posteriormente, e através do Aviso n.º 15323/2010, (2.ª série) de 20 de julho de 2010, a 

Câmara Municipal de Setúbal publicitou, a prorrogação do prazo das medidas preventivas 

por mais um ano na área da Mitrena, Parque Industrial SAPEC Bay, no âmbito do 

procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal; 

No tocante às alterações do PDMS, cabe referir que apenas duas delas incidiram na área do Parque 

Industrial Sapec Bay (cf. supra i) e vii)), mas que nenhuma destas alterações abrangeu a parcela SPC. 

No Capítulo IV.2.2 descrevem-se as normas contidas no referido Regulamento do Parque Industrial, 

bem como nos planos de ordenamento do território identificados e é avaliada a compatibilidade da 

localização do projeto com este quadro normativo. 
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III.2 Descrição do projeto 

O projeto envolve um investimento da ordem de 1.430.000 € e tal como referido anteriormente 

inclui as seguintes componentes principais: 

a) Transferência da fábrica de enxofres; 

b) Aumento da capacidade produtiva; 

c) Disponibilização de capacidade local para armazenagem de enxofres; 

d) Intervenções complementares na nova área de localização 

Inclui ainda uma fase prévia que, envolvendo exclusivamente intervenções específicas em edifícios 

existentes na área de implantação do projeto na parcela SPC, as quais são prévias à execução do 

projeto, mas que, como seu pressuposto, são identificadas no presente EIA, bem como 

sumariamente avaliados os respetivos impactes. 

Nos pontos seguintes descrevem-se estas intervenções, tal como se encontram projetadas. 

Adicionalmente para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do NRJAIA, apresenta-se no 

Anexo A o projeto de execução submetido a autorização junto da DRE-LVT, acompanhado dos 

elementos instrutórios do pedido de autorização prévia individualizada, requeridos pelo artigo 4.º da 

Portaria n.º 302/2013 de 16 de outubro, no qual se inclui entre outras peças desenhadas a planta de 

síntese do estabelecimento com a configuração dos edifícios na fase pós projeto (desenho 

G_EX_PS_14f). 

Fase Prévia 

Na fase prévia à execução do projeto, envolvendo um investimento de cerca de 270.000 €, 

consideram-se as seguintes intervenções: 

Adaptação do edifício 43  

O edifício 43 é atualmente constituído por uma nave principal com quatro coberturas inclinadas 

constituídas por telhas de fibrocimento e translúcidas e cumeeira de 10,34 m. Adicionalmente, no 

alçado nascente da nave principal está implantado um edifício apenas com piso térreo e no alçado 

poente um edifício igualmente de piso térreo e um telheiro. Nestas duas construções adjacentes, as 
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coberturas são inclinadas e constituídas por telhas de fibrocimento. A área de implantação atual dos 

edifícios é de 2872 m2 e a do telheiro 91 m2. 

Pretendendo-se utilizar a nave principal deste edifício como armazém, terão de ser realizadas obras 

de alteração, nomeadamente: 

� A remoção das coberturas, da nave principal e das construções adjacentes; 

� A demolição dos pilares de suporte da atual cobertura e das paredes interiores da nave 

principal; 

� O aumento da altura das paredes exteriores da nave principal (atualmente com 7 m de 

altura) através da colocação de chapas com 2,5 m de altura e a instalação de estrutura de 

suporte e cobertura em lona; 

� Construção de lombas com 10 a 15 cm de altura nos vãos do edifício, em que o 

pavimento exterior não esteja sobrelevado, para disponibilizar capacidade interna de 

contenção. 

Salienta-se que a área global de implantação não será alterada e que o aumento da altura das 

paredes exteriores se prende com questões técnicas ligadas à armazenagem a realizar no edifício. 

Com efeito, só assim se poderá utilizar o sistema de armazenagem considerado mais adequado 

(Drive-in Drive-Through racks) e utilizar as estantes de armazenagem já disponíveis. 

 

Prevê-se ainda realizar obras de reabilitação nas construções que se localizam nos alçados laterais da 

nave principal, com vista a serem utilizados como escritórios (construção situada a nascente) e como 

área técnica (construção situada a poente). Para este último efeito será ligeiramente aumentada a 

área do edifício existente e consequentemente diminuída a área sob telheiro. 

A realização destas obras será naturalmente objeto de licenciamento camarário no âmbito do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 

Por outro lado, a remoção das coberturas em fibrocimento, estando abrangida pela alínea c) do n.º 2 

do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho, será realizada conforme prescrito neste 

diploma nomeadamente quanto aos requisitos estabelecidos nos artigos 10.º, 11.º e 24º, sendo os 

resíduos tratados de acordo com a legislação aplicável a materiais de construção contendo amianto. 
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Após esta intervenção, o edifício 43 ficará com a seguinte configuração (áreas brutas):  

� Área total - 2849 m2;  

� Área de armazenagem:2119 m2;  

� Área de escritórios: 422 m2;  

� Área técnica coberta:377 m2;  

� Telheiro área técnica: 45 m2;  

� Altura da cumeeira da nave principal: 14, 76 m;  

� Capacidade interna de contenção da nave principal entre 252 e 378 m3. 

Substituição da cobertura do edifício 6 

Uma vez que a cobertura deste edifício é atualmente constituída por telhas de fibrocimento, prevê-

se na fase prévia realizar a remoção desta cobertura e a instalação de cobertura com painéis simples. 

Neste âmbito cabe referir que na remoção da cobertura será aplicado o descrito anteriormente 

quanto à remoção de materiais contendo amianto.  

Demolição do edifício 42 

Uma vez que não está prevista a sua utilização no projeto, o edifício 42 será demolido na fase prévia, 

para o que se irá instruir o respetivo procedimento no âmbito do RJUE. Esta obra implica a remoção 

da sua atual cobertura em fibrocimento, aplicando-se igualmente o descrito anteriormente quanto à 

remoção de materiais contendo amianto. 

III.2.1 Transferência da fábrica de enxofres 

Com esta componente, projeta-se a cessação da atividade da Fábrica de Enxofres na atual localização 

(em edifício arrendado à SOPAC) e a sua instalação em edifícios existentes na área de implantação do 

projeto na parcela utilizada pelo SPC (Serviço Português de Contentores, sociedade que integra o 

Grupo SAPEC) no Parque Industrial SAPEC Bay. 

A Fábrica de Enxofres integra 4 unidades técnicas, destinadas ao fabrico e ensacamento de fungicidas 

com a seguinte afetação: 

� Enxofre polvilhável: Fabrico de fungicidas à base de enxofre (substância ativa) na forma de 

pó polvilhável (DP); 
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� Enxofre molhável: Fabrico primordial de fungicidas à base de enxofre (substância ativa) nas 

formas de pós molháveis (WP) e de grânulos dispersíveis em água (WG); 

� Granulação: Fabrico de fungicidas com base em outras substâncias ativas, na forma de 

grânulos dispersíveis em água (WG); 

� Ensacamento: Ensacamento dos produtos sólidos de enxofre e outros fungicidas. 

Os produtos finais fitofarmacêuticos fabricados na Fábrica de Enxofres são em todos os casos 

misturas de substâncias ativas com adjuvantes que se destinam a conferir ao produto propriedades 

adequadas à sua aplicação, utilizando-se exclusivamente processos de produção que envolvem 

operações físicas. 

Para instalação dos equipamentos fabris será utilizado o edifício R2 existente na parcela SPC, que 

tem uma área de implantação de 2296 m2, e altura de 12,07 m. Para a instalação da caldeira de vapor 

e central de ar comprimido será utilizado o edifício 6 com uma área de implantação de 138 m2, pé 

direito de 6 m e altura de 8,31 m. 

O edifício R2 dispõe da Licença de utilização n.º 161/11, mas para armazenagem, pelo que terá de 

ser instruído o procedimento de alteração do seu uso. Por sua vez, o edifício 4 dispõe da Licença de 

utilização n.º 1310, emitida em 15 de fevereiro de 1965 para fins industriais, pelo que não se torna 

necessário promover qualquer alteração ao seu licenciamento. 

Para concretização desta intervenção terão de ser realizadas as seguintes obras: 

� Construção civil, para adaptação das edificações existentes no Lote SPC e para onde se 

processará a transferência; 

� Transferência de equipamentos. 

III.2.1.1 Construção Civil 

As obras de construção civil a realizar no âmbito desta intervenção são: 

Construção a norte do edifício R2, de eira para armazenagem de enxofre com uma área de 

958 m2, parcialmente coberta por um telheiro com 479 m2; 

Construção nos edifícios R2 e 6, de maciços para suporte dos equipamentos e /ou estruturas 

metálicas; 
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Construção no edifício R2 de paredes resistentes ao fogo constituídas por placas de betão 

encimadas por chapas metálicas, para separação das áreas afetas ao Enxofre Polvilhável, ao 

Enxofre Molhável e ao Ensacamento e Granulação; 

A construção da eira envolve a pavimentação na sua área de implantação e a instalação dum muro 

de vedação e portão de acesso. A eira terá uma pendente a fim de encaminhar as águas pluviais 

desta área bem como as águas pluviais do edifício R2 (que serão drenadas dos tubos de queda para a 

eira), para uma caixa que integra o sistema de recuperação de águas pluviais. Por outro lado e no 

portão de acesso à eira, serão instaladas máquinas de pressão, para lavagem dos rodados das 

viaturas de transporte de enxofre (fornecido na forma de pellets). 

A construção de maciços nos edifícios R2 e 6 exigirá a abertura das lajes de betão neles existentes. 

No âmbito destas obras, está previsto que as intervenções sejam realizadas de forma a minimizar a 

produção de terras sobrantes, preconizando-se que as pavimentações sejam realizadas sobre a 

superfície do solo previamente compactado sem escavações, que os maciços não ultrapassem 

sempre que possível em profundidade a camada de enrocamento subjacente à laje do edifício e que 

se minimize tanto quanto possível a altura dos maciços e das caves sob as torres de secagem. Assim 

prevê-se que da construção das caves e sapatas resultem no máximo 70 m3 de terras sobrantes. 

Adicionalmente e para disponibilizar capacidade interna de contenção serão instaladas lombas com 

10 a 15 cm de altura nos vãos do edifício R2, em que o pavimento exterior não esteja sobre elevado. 

Prevê-se assim que a capacidade interna de contenção de derrames e águas de incêndio, por esta 

via, seja entre 227 a 340 m3.  

Nos desenhos FEX_CC_PL_14f, FEX_CC_AL1_14f, FEX_CC_AL2_14f, e FEX_CC_CB_14f incluídos no 

Anexo A apresentam-se as plantas, e alçados destes edifícios, com a configuração pós projeto. 

III.2.1.2 Transferência de equipamentos 

Faseamento 

A transferência de equipamentos envolverá todos os equipamentos atualmente existentes na fábrica 

de enxofres e será realizada em 2 fases: 

� 1.ª fase (entre junho e setembro de 2014): transferência da unidade de enxofre polvilhável e 

da instalação de ensacamento; 
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� 2.ª fase (entre junho e agosto de 2015): transferência da unidade de enxofre molhável e da 

instalação de granulação. 

Equipamentos a transferir 

Na 1.ª fase procede-se à transferência dos seguintes equipamentos: 

Fábrica de enxofre polvilhável:�

Formulação: duas toldas de alimentação; dois transportadores de tela (para alimentação de enxofre 

bruto) e respetivos separadores magnéticos de metais; um elevador de alcatruzes; um silo e 

respetivo parafuso sem fim; um misturador horizontal e respetivos transportadores sem fim; um 

moinho centrífugo. um ciclone, ensaque de big bags (2 sem fins e respetivo encapsulamento). 

Captação de poeiras /tratamento de efluentes gasosos: um sistema de captação/tratamento, 

constituído por tomas de aspiração, filtro de mangas e ventilador, e respetiva chaminé (FF9). 

Central de azoto: 1 unidade de armazenagem e gaseificação de N2. 

Instalação de Ensacamento:�

Ensacamento: uma linha automática de ensacamento (Payper), respetivo compressor e tolda de 

alimentação; duas balanças de ensaque (Lybra), respetivos tapetes transportadores e toldas de 

alimentação; um misturador Nautamix; um crivo e uma retratilizadora. 

Captação de poeiras /tratamento de efluentes gasosos: três sistemas de captação /tratamento 

constituídos, cada um por tomas de aspiração, filtro de mangas e ventilador, e respetivas chaminés 

(FF12, FF13 e FF14). 

Equipamentos Auxiliares�

Produção de ar comprimido: dois compressores, um secador e um reservatório de ar comprimido. 

Combate a incêndios: redes internas e meios móveis e portáteis, afetos ao enxofre polvilhável e 

ensacamento 
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Por sua vez na 2.ª fase serão transferidos: 

Fábrica de enxofre molhável�

Formulação: Um tanque de água; dois moinhos de bolas (PK 11000); quatro moinhos verticais (Pearl 

Mill); oito depósitos com agitador, para armazenagem/ preparação de polpa; dois permutadores ar/ 

vapor de água; duas torres de secagem (spray-dryer), respetivos transportadores/ elevadores e 

crivos;  

Tratamento de efluentes gasosos: dois filtros de mangas (associados às torres de secagem para 

despoeiramento da exaustão de ar) e respetivas chaminés (FF10, FF11). 

Sistema de aproveitamento de águas pluviais: dez tanques de armazenagem com 12, 5 m3 de 

capacidade individual e um sistema de bombagem. 

Sistema de aproveitamento de águas de lavagem: seis depósitos de armazenagem (um, com cerca de 

1,5 m3 de capacidade e cinco com capacidade individual de 0,2 m3) e um sistema de bombagem. 

Granulação de fungicidas�

Formulação: uma tremonha de carga e balança; um granulador de leito fluidizado, com filtro de 

mangas interno; um depósito de solução aglomerante e respetiva bomba; um permutador para 

aquecimento de ar; um transportador de tela; um ventilador de aspiração de ar atmosférico; um 

ventilador de exaustão com silenciador na descarga; um crivo. 

Captação de poeiras /tratamento de efluentes gasosos: um sistema de captação /tratamento 

(constituído por tomas de aspiração, filtro de mangas e ventilador), para captação de poeiras 

libertadas na alimentação do granulador e descarga do crivo (com descarga no ambiente interno); 

um filtro de mangas para remoção de poeiras contidas no ar efluente do granulador (com descarga 

no ambiente interno). 

Equipamentos Auxiliares�

Produção de vapor de água: uma caldeira de vapor de água (com capacidade de 1250 kg/h de vapor 

a 10 Bar, para utilização nas instalações de enxofre molhável e granulação) (FF8). 

Arrefecimento de água: uma torre de arrefecimento de água (para utilização nas instalações de 

enxofre polvilhável e molhável). 



 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 34 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  

 

Produção de ar comprimido: dois compressores, um secador e um reservatório de ar comprimido. 

Combate a incêndios: redes internas e meios móveis e portáteis, afetos ao enxofre molhável 

Operações a realizar 

Em cada uma das fases de transferência serão realizadas as seguintes ações: 

� Desmontagem dos equipamentos instalados na atual fábrica de enxofres; 

� Transporte de equipamentos para a nova localização; 

� Montagem dos equipamentos e start up. 

Desmontagem dos equipamentos instalados na atual Fábrica de Enxofres 

Esta ação envolve trabalhos de natureza fundamentalmente metalomecânica, elétrica e eletrónica, 

uma vez que todas as infraestruturas em betão serão mantidas no local. Prevê-se a transferência da 

totalidade dos equipamentos produtivos, respetivos sistemas de comando e controlo, tubagens e 

estruturas metálicas, considerando-se apenas que pontualmente não sejam utilizáveis cablagens e 

respetivas esteiras bem como eventualmente componentes danificados durante a operação de 

desmontagem. Neste âmbito, a operação mais delicada será a de desmontagem das torres de 

secagem, as quais tendo um revestimento interior em refratário implica a sua desmontagem e o 

corte das virolas, tampas e fundo. 

Para este efeito, será utilizada mão-de-obra e equipamentos específicos nomeadamente gruas, 

plataformas e aparelhos de elevação. 

Transporte de equipamentos para a nova localização 

O transporte de equipamentos para a nova fábrica de enxofres será feito com recurso a meios 

adequados de transporte rodoviário (atrelados e trator) prevendo-se a utilização da via interna do 

lote SOPAC indicada na figura seguinte: 
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Figura III.2.1.2.1 – Via para transporte de equipamentos 

Montagem de equipamentos 

Tal como na desmontagem, a montagem de equipamentos envolve trabalhos de natureza 

fundamentalmente metalomecânica, elétrica e eletrónica, revestindo-se de particular delicadeza a 

remontagem das torres de secagem. 

Para este efeito, será utilizada mão-de-obra e equipamentos específicos nomeadamente gruas, 

plataformas e aparelhos de elevação. 

O lay out projetado é o que consta do desenho FEX_CC_EQ_14f, incluído no Anexo A. 

III.2.2 Aumento da capacidade de produção 

Esta componente visa aumentar as capacidades nominais de produção das várias instalações que 

constituem a fábrica. 

Este aumento será realizado, quer através da intensificação dos regimes de funcionamento, quer por 

meio de upgrades tecnológicos nos processos e equipamentos, quer ainda através da instalação 

limitada de novos equipamentos produtivos. 

A

B

Legenda:
A – Localização atual
B – Localização futura

Via para transporte de 
equipamentos
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A maior contribuição para o aumento da capacidade de produção resulta da intensificação do regime 

de funcionamento prevendo-se que no ano cruzeiro, as instalações produtivas funcionem em regime 

contínuo (4T). 

A nível de processos, a principal alteração é a autonomização do funcionamento da granulação 

relativamente ao enxofre molhável. Para este efeito, aquela instalação passará a ser alimentada por 

pós produzidos na Fábrica de Inseticidas e Fungicidas, ao invés vez de ser alimentada por pós 

produzidos na instalação de enxofre molhável. Adicionalmente, o processo passará de lote a lote, 

para semi-contínuo com a inclusão de classificadores de produto. 

No enxofre molhável será afeto a cada torre de secagem, um crivo para separação granulométrica do 

output de cada torre. 

Por outro lado e a nível de equipamentos, serão realizadas alterações que permitirão aumentar a 

capacidade horária das instalações. Assim, estão previstas realizar as seguintes alterações: 

No enxofre polvilhável: alteração dos quadros elétricos, alteração de arranque estrela-triângulo para 

arrancador suave, alteração do sem fim de entrada de matéria-prima no moinho. 

No enxofre molhável: aumento de 1,0 m na altura das torres de secagem; aproveitamento do calor 

das torres, para fazer pré-aquecimento da polpa; automação da torre 1; modificação dos 

permutadores de calor e melhor controlo da alimentação da polpa. 

Em termos de novos equipamentos, prevê-se a instalação adicional no enxofre molhável de dois 

moinhos Pearl MIll, um tanque de polpa associado a estes moinhos e um tanque de polpa adicional 

para alimentação às torres de secagem, cuja implantação se encontra indicada no desenho 

FEX_CC_EQ_14f, incluído no Anexo A. 

III.2.3 Disponibilização de capacidade local para armazenagem de enxofres 

Esta componente visa disponibilizar capacidade local de armazenagem para matérias-primas e 

produtos de enxofre. A capacidade local de armazenagem será disponibilizada através da afetação 

(na 1.ª fase do projeto) a esta utilização do edifício 43 (previamente adaptado como descrito 

anteriormente) e ainda da instalação (na 2.ª fase do projeto) na sua envolvente do pavilhão modular 

amovível atualmente localizado na parcela SAPEC Agro e afeto ao armazenamento de produtos 

embalados de enxofre, o qual será ampliado. 
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A nave principal do edifício 43 será utilizada para armazenagem de matérias-primas e produtos de 

enxofre (a granel e embalados) e as construções que se localizam nas laterais dessa nave serão 

utilizados, como referido anteriormente, uma como escritórios (a situada a nascente) e a outra como 

área técnica (a situada a poente).  

A área de escritórios comportará dez gabinetes e duas instalações sanitárias (uma para homens e 

outra para senhoras), sendo que as instalações sanitárias femininas ficarão adaptadas a pessoas com 

mobilidade condicionada. Nesta ala, será afeta à atividade de armazenagem uma área composta por 

um gabinete, instalações sanitárias e uma sala de convívio. 

Na área técnica serão instaladas as oficinas (mecânica e elétrica), um armazém de materiais, três 

gabinetes e um telheiro para parqueamento de empilhadores. 

Nos desenhos AEX_CC_PLP_14b, AEX_CC_CRP_14b, AEX_CC_AL1P_14b, AEX_CC_AL2P_14b e 

AEX_CC_CRP_14b incluídos no Anexo A, apresentam-se quanto a este edifício as respetivas plantas, 

alçados e cortes. 

Para implantação do pavilhão modular amovível e criação de locais de carga/descarga, será realizada 

a pavimentação da zona norte do edifício 43, numa área de 4500 m2. 

O pavilhão amovível após ampliação ocupará uma área de 1500 m2. A implantação prevista encontra-

se representada no desenho G_EX_PS_14f, incluído no Anexo A. 

Para minimizar a intervenção nos solos, a construção de pavimentos deve ser realizada sobre o 

terreno existente devidamente compactado onde será aplicada uma betonilha com 0.10m de 

espessura, armada com malha sol MCQ30 sobre a qual será instalado o paver retangular tipo 

SOPLACAS com 0.10m de espessura, fazendo um total de 0.20m. Este novo pavimento deverá ser 

rampeado de forma a rematar convenientemente com as áreas pavimentadas existentes. 

III.2.4 Intervenções complementares na nova área de localização 

Nesta componente incluem-se a afetação de edificações existentes na área de implantação do 

projeto a funções específicas, o estabelecimento de acessos para peões e viaturas e a instalação 

nessa área, de redes para drenagem de efluentes, abastecimento de utilidades e de combate a 

incêndio, bem como a instalação de vedação da área. 
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Salienta-se que se prevê a manutenção sem qualquer intervenção do edifício 6 que alberga um PT 

que serve a SOPAC. 

II.2.4.1 Afetação de edificações existentes 

O edifício 159 com a área de 200 m2, já se encontra adaptado para utilização como balneário, 

vestiários e sanitários homens, tendo a seguinte sua capacidade: 

 

 

Contudo a utilização licenciada para este edifício é a de oficina (Alvará de Licença de Utilização, n.º 

408/03) pelo que se torna necessário proceder à alteração de uso. 

A planta, alçados e corte deste edifício encontram-se representados no desenho G_BL_CC_14b, 

incluído no Anexo A. 

III.2.4.2 Acessos  

Será estabelecida uma área de circulação entre a parcela SAPEC Agro e a área da parcela SPC afeta ao 

estabelecimento industrial, como indicado no desenho G_EX_PS_14f incluído no Anexo A. 

Assim, quer o acesso de peões, quer o de camiões, será feito através da portaria existente na parcela 

SAPEC Agro e de igual modo a pesagem de camiões será feita na báscula existente junto da referida 

portaria.  

A criação deste acesso permitirá assim autonomizar o acesso à área do projeto, relativamente ao 

acesso à parcela SPC. 

III.2.4.3 Redes de drenagem 

Neste âmbito serão instaladas redes para drenagem de águas residuais domésticas e de águas 

pluviais da área de localização do projeto. A fim de minimizar a produção de terras sobrantes, 

Homens Mulheres

Sanitários 5 0

Lavabos 10 0

Balneários 12 0

Vestiários (armários) 111 0

Instalações Sanitárias

Descrição
Quantidade



 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 39 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  

 

preconiza-se nesta obra a compactação dos solos após instalação das redes. De qualquer forma 

prevê-se que serão geradas no máximo de 87 m3 de terras sobrantes na instalação da rede de águas 

pluviais. 

Salienta-se que tal como atualmente, não serão produzidas águas residuais industriais. As águas de 

lavagem de equipamentos e pisos da instalação de enxofre molhável bem como eventuais derrames, 

serão drenadas para seis depósitos de armazenagem (um com cerca de 1,5 m3 de capacidade e cinco 

com capacidade individual de 0,2 m3), donde são bombeadas para o tanque elevado de água, que 

alimenta os moinhos de bolas onde se realiza a moagem grossa do enxofre. 

Drenagem de águas residuais domésticas 

A rede interna de drenagem de águas residuais domésticas irá ligar-se à correspondente rede do 

Parque Industrial gerida pela Águas do Sado. As fossas atualmente associadas ao Edifício 159 e às 

instalações sanitárias do Armazém (edifício 43) serão desativadas. A rede terá o traçado indicado no 

desenho G_EX_ESD_14f, incluído no Anexo A.  

Assinala-se que a rede do parque conduz as águas residuais para tratamento na ETAR de Setúbal 

(Cachofarra), e que a ligação a esta rede da rede interna, terá de ser precedida da obtenção de 

autorização de ligação, que fixará os VMA e os parâmetros e periodicidade de monitorização. 

Drenagem de águas pluviais 

Quanto à drenagem de pluviais, salienta-se que na nova localização será replicado o sistema de 

recuperação de águas existente na atual fábrica, o que permitirá drenar e conter as águas pluviais da 

eira de enxofre e telhado do edifício fabril com vista à sua utilização no processo de fabrico de 

enxofre molhável. Assim, a rede de drenagem de pluviais na área do projeto incidirá apenas no 

escoamento das águas pluviais dos restantes edifícios e áreas impermeabilizadas do local de 

implantação do projeto. 

Pretendendo-se criar uma rede autónoma para a área ocupada pelo projeto, individualizando-a de 

outras drenagens atualmente existentes na parcela SPC, será mantida inalterada a linha que drena as 

águas pluviais oriundas do depósito de fosfogesso situado a oeste mas fora da área do projeto e 

reforçado o tamponamento da linha de drenagem que atravessa esta área e tem origem no lote 

SOPAC. 
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Esta rede terá internamente o traçado indicado no desenho GEX_ESP_14F, incluído no Anexo A e irá 

ligar à caixa C.2. 11 para onde confluem também as águas pluviais da parcela SAPEC Agro. Desta caixa 

as águas são descarregadas para a rede coletiva de pluviais do Parque. 

Quanto à rede interna, salienta-se a existência da possibilidade através da manobra duma válvula de 

corte, de derivar derrames ou águas de incêndio não contidas internamente para dois tanques de 

contenção, cada um com capacidade de 100 m3. 

Neste âmbito incluiu-se no Anexo A a autorização de descarga emitida pela SAPEC Parques 

Industriais, entidade gestora do Parque. 

O coletor de drenagem do Parque é constituído por uma vala de pluviais, situada a Norte, para onde 

convergem outras águas pluviais nomeadamente as do troço vizinho da via circular interna do Parque 

Industrial e as da restante área da parcela SPC. Esta vala desenvolve-se predominantemente no 

sentido sul – norte sob a forma de caleira ou em tubagem na zona urbanizada do Parque, e na forma 

de vala aberta (numa extensão de cerca de 400 m) após atravessar a linha de caminho-de-ferro da 

SAPEC. 

A descarga da referida vala é realizada num terreno arenoso inundável situado a Norte do Parque 

Industrial, conhecido localmente como Lagoa das Patas.  

O percurso da vala e o seu ponto de descarga encontram-se representados no seguinte extrato da 

carta militar e ainda numa imagem do Google Earth: 
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Figura III.2.4.3.1 – Rede externa de pluviais (extrato carta militar) 

 

Vala Hidráulica 

ESTEIRO DAS PRAIAS DO SADO 

Ponto de descarga 

Vala de pluviais 
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Figura III.2.4.3.2 – Rede externa de pluviais (imagem Google Earth) 

 

Na envolvente do ponto de descarga, encontram-se antigas salinas, umas abandonadas outras 

transformadas em pisciculturas (aquacultura de camarão e linguado), pequenas lagoas e áreas de 

sapal, bem como um furo desativado de captação de águas. Não está referenciada a existência na 

zona, de captações de água subterrânea ou superficial. 

A zona de descarga da vala de pluviais, comunica através de uma vala hidráulica com o esteiro de 

Praias do Sado o qual se encontra ligado, através do Esteiro do Carvão com o Canal de Águas de 

Moura que por sua vez conflui com o rio Sado. Trata-se assim dum sistema em que as velocidades de 

escoamento são baixas. 

Início da vala aberta de pluviais 

Ponto de descarga da 
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Figura III.2.4.3.3 – Descarga da rede externa de pluviais (imagem Google Earth) 

III.2.4.4 Utilidades 

Serão igualmente instaladas redes autónomas de abastecimento de energia elétrica, gás natural e 

água. Para este efeito serão abertas valas e após a instalação das redes, compactados os solos, não 

se prevendo a geração de terras sobrantes. 

Abastecimento de Energia Elétrica 

O abastecimento de energia elétrica será feito em MT e consequentemente será instalado um PT 

com uma potência de 1250 kVA, donde serão alimentados em BT os quadros elétricos. A implantação 

da linha de abastecimento de energia elétrica e do PT encontra-se representada no desenho 

G_EX_RA_RG_RE 14f, incluído no Anexo A. 

Abastecimento de Gás Natural 

O abastecimento de gás natural para utilização como combustível no gerador de vapor de água, será 

feito a partir da rede de distribuição instalada no Parque Industrial, com a implantação indicada no 

mesmo desenho.  

Vala hidráulica 

ESTEIRO DAS PRAIAS DO 

Ponto de descarga da 

vala aberta de pluviais 

Vala aberta de pluviais 
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Abastecimento de Água 

O abastecimento de água será feito a partir da rede de distribuição municipal instalada no Parque e 

gerida pela concessionária Águas do Sado, através de tubagem com a implantação referenciada 

igualmente no desenho G_EX_RA_RG_RE 14f. 

III.2.4.5 Rede de Incêndio 

Será instalada uma rede de água para combate a incêndios alimentada pela central de incêndios 

localizada na parcela SAPEC Agro, constituída por um anel periférico de condutas 

predominantemente superficiais apoiadas no muros da vedação periférica da área de intervenção do 

projeto, com seis hidrantes e ramais para ligação às redes internas da fábrica e do armazém, 

conforme indicado no desenho G_EX_RI_14f incluído no Anexo A. 

Na fábrica, dos sistemas atualmente existentes, instalar-se-ão os seguintes meios fixos de combate a 

incêndio e que serão abastecidos, pela rede descrita: 

a) Sistemas automáticos de deteção e extinção instalados nas condutas de ventilação 

associadas aos seis filtros de mangas da fábrica. Estes sistemas são compostos por detetores 

de incêndio (duas sondas térmicas, em redundância) que acionam automaticamente sistema 

de extinção com água e em simultâneo promovem o corte geral de energia elétrica da secção 

onde está instalado equipamento; 

b) Sistema de deteção e extinção automática por CO2 nos quadros elétricos; 

c) Sistemas de extinção manual, atuados manualmente através de abertura de válvulas, 

dispostas em dois pianos e constituído por 14 circuitos de pulverização de água sobre ou 

para o interior de equipamentos críticos: 

Estes sistemas serão complementados por meios móveis e portáteis de primeira intervenção. 

No armazém será instalado um sistema automático de extinção de incêndios por sprinklers de 

espuma, complementado por meios móveis e portáteis de primeira intervenção. 

III.2.4.6 Vedação 

A área da parcela SPC afeta à fábrica de enxofres será vedada perifericamente, não só para 

delimitação dessa área, mas também para contenção de águas no interior da mesma. A fim de evitar 

a movimentação de terras existentes, o novo muro deverá ser construído em blocos de betão 

prefabricados com a altura de 0.80m aplicados sobre pequena viga de fundação acima do solo 
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devidamente compactado, sendo que este será interrompido por pilares em betão (4 ferros de 

10mm chumbados no pavimento) com a altura do muro de blocos afastados de 2.50m em 2.50m. 

Sobre o muro será aplicada rede metálica tipo  "nylofor - Bekaert" com 1.20m de altura e respetivos 

postes de fixação e acessórios de secção quadrada onde se aplicam pescoços de cavalo para três 

fiadas de arame farpado. 
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III.3 Efeitos do Projeto 

III.3.1 Fase de construção 

Neste âmbito consideram-se como incluídas na fase de construção: as obras de construção civil a 

realizar na parcela SPC (cf. supra pontos III.2.4) bem como a transferência de equipamentos da atual 

fábrica para a nova localização. 

Obras de construção civil  

As obras de construção civil envolvem as intervenções referidas anteriormente. Este tipo de 

intervenção, é suscetível de gerar perturbações locais na qualidade do ar, no ambiente sonoro, na 

paisagem, e gerará resíduos da construção e demolição. 

Quanto à qualidade do ar, as perturbações estão associadas à emissão de partículas e outros 

poluentes atmosféricos. A emissão de partículas ocorrerá em associação com as obras de construção 

civil e sobretudo na obra de abertura de lajes, o que contudo não terá relevância ambiental visto tais 

obras serem realizadas no interior dos edifícios; com menor significado ocorrerá ainda em resultado 

da abertura de valas para implantação de redes de alimentação e drenagem. A emissão de partículas 

poderá ainda estar associada à circulação de viaturas ligeiras e de viaturas pesadas; no entanto e 

uma vez que essa circulação se irá fazer predominantemente sobre vias pavimentadas os efeitos na 

qualidade do ar da emissão de partículas serão ténues. Por sua vez a emissão de outros poluentes 

está exclusivamente associada à circulação de viaturas, e consequente queima de combustíveis. 

As perturbações no ambiente sonoro, são resultantes da utilização de equipamento ruidoso, 

designadamente compressores, geradores e martelos pneumáticos. No entanto, e dado que a 

maioria das operações são realizadas no interior dos edifícios a fonte mais significativa de ruído 

ambiente será a associada à movimentação de viaturas para transporte de equipamentos, materiais 

e pessoal.  

As perturbações na paisagem estão sobretudo associadas a alguma desorganização espacial devido à 

presença de estruturas e equipamentos utilizados para a realização das obras e à utilização de 

veículos de transporte. 
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Considerando a tipologia e a dimensão das intervenções, as quantidades de resíduos resultantes 

destas obras não serão significativas, sendo constituídas por resíduos da construção e demolição, 

perspetivando-se a geração das seguintes tipologias e quantidades: 

Na fase prévia:  

�
 Telhas de fibrocimento: cerca de 3100 m2

; 

�
 Plásticos (chapas translúcidas da cobertura):cerca de 534 m2

; 

�
 Entulhos (betão e tijolo): cerca de 500 m3

; 

Na transferência de fábrica de enxofres e nas Intervenções complementares na nova área de 

localização 

� Betão (da abertura de lajes): cerca de 20 m3 

� Terras sobrantes: cerca de 157 m3 

Para prevenir danos ambientais, a armazenagem dos resíduos far-se-á no local de produção, em 

contentores específicos, com posterior encaminhamento para operadores de gestão licenciados para 

a gestão do tipo de resíduos em causa, privilegiando-se sempre que possível a sua valorização. 

Transferência de equipamentos 

A fase de transferência envolve a desmontagem de equipamentos da atual localização, seu 

transporte e montagem no novo local requerendo trabalhos nas áreas de metalomecânica, 

eletricidade e eletrónica. São assim de considerar como ações do projeto, a existência de 

perturbações quanto a ruído, qualidade do ar, e paisagem, bem como a produção, embora limitada, 

de resíduos. 

As perturbações no ambiente sonoro, são resultantes da utilização de equipamento ruidoso, 

designadamente, máquinas de corte e outras máquinas e ferramentas de montagem 

metalomecânica e de circulação de viaturas. No entanto e dado que as operações de desmontagem e 

montagem são realizadas predominantemente no interior dos edifícios, a fonte mais significativa de 

ruído ambiente será a associada à movimentação de viaturas. Neste âmbito há que considerar 

sobretudo a circulação de viaturas ligeiras de transporte de pessoal, a circulação de viaturas pesadas 

para transporte de equipamentos entre o atual local e a nova localização e pontualmente a 

circulação de viaturas para transporte de equipamentos e materiais para montagem.  
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Quanto à qualidade do ar, as perturbações estão associadas à emissão de partículas e outros 

poluentes atmosféricos resultantes, em especial, da circulação de viaturas para transporte de 

equipamentos, materiais e pessoal; no entanto e uma vez que essa circulação se irá fazer 

predominantemente sobre vias pavimentadas os efeitos na qualidade do ar da emissão de partículas 

serão ténues. Por sua vez a emissão de outros poluentes está exclusivamente associada à circulação 

de viaturas, e consequente queima de combustíveis. 

As perturbações na paisagem estão sobretudo associadas a alguma desorganização espacial devido à 

presença de estruturas e equipamentos de montagem, de equipamentos objeto da transferência 

bem como à utilização de veículos de transporte. 

Considerando a tipologia e dimensão desta intervenção, as quantidades de resíduos envolvidas na 

obra de transferência são reduzidas, sendo fundamentalmente constituídas por: 

Cabos metálicos, esteiras e eventuais componentes danificados durante a operação de 

desmontagem: cerca de 1000 Kg  

Para prevenir danos ambientais a armazenagem dos resíduos far-se-á no local de produção, em 

contentores específicos, com posterior encaminhamento para operadores de gestão, licenciados 

para a gestão do tipo de resíduos em causa, privilegiando-se sempre que possível a sua valorização. 

 

A realização destas obras tem ainda ações sobre o emprego, através da afetação em média à obra de 

39 trabalhadores durante 52 semanas (incluindo a fase prévia). 

Terá ainda efeitos no tráfego através do acréscimo na circulação nos acessos ao Parque e no seu 

interior, de viaturas ligeiras para transporte de pessoal (com frequência diária durante o período de 

execução das obras) e em menor escala na circulação de viaturas pesadas para transporte de 

resíduos e pontualmente de equipamentos de montagem/construção e materiais. Por sua vez o 

acréscimo de tráfego para transporte de equipamentos fabris entre a atual e a nova localização da 

fábrica apenas terá incidência muito localizada no interior do Parque, visto estar previsto utilizar uma 

via interna do estabelecimento SOPAC. 
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III.3.2 Fase de exploração 

III.3.2.1 Processos 

Como referido anteriormente, serão realizadas relativamente à situação pré-projeto pequenas 

alterações processuais e no número de equipamentos instalados, que se encontram considerados 

nas seguintes descrições dos processos tecnológicos: 

III.3.2.1.1 Enxofre polvilhável 

A instalação de enxofre polvilhável destina-se à produção de um produto (fungicida) polvilhável (DP) 

contendo cerca de 95% de enxofre. Trata-se portanto de realizar, sobre o enxofre bruto, uma 

redução granulométrica e uma diluição de 99,9 para 95% conseguida à custa de um aditivo que 

também aumenta a fluência do produto.  

O processo, ilustrado através do seguinte fluxograma, consiste fundamentalmente numa moagem, 

executada num moinho centrífugo, onde são alimentados quer o enxofre bruto a 99,9% quer o 

aditivo, este último constituído por uma mistura de sílica sintética e caulino, preparado prévia e 

descontinuamente num misturador. 



 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 50 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  

 

 

A alimentação de enxofre bruto à unidade, faz-se através de duas tremonhas, uma exterior e uma 

interior, dois transportadores e um elevador que alimentam um silo intermédio.  

O referido silo fornece enxofre, quer ao moinho centrífugo, através de um parafuso sem fim, quer 

ainda à unidade de enxofre molhável, através de big bags, transportados por porta paletes e içados 

para o piso superior desta instalação por guincho. A alimentação de inertes ao moinho é realizada a 

partir do misturador através de dois parafusos sem fim. 

Armazenagem
interior
(1 silo)

Mistura de aditivos
(1 Misturador)

Moagem
(1 Moinho)

Precipitação
(1 Ciclone)

Água de
Arrefecimento

FLUXOGRAMA DE PROCESSO
Enxofre Polvilhável (DP)

Azoto
Líquido

Água
( Make Up)

Aditivos

Enxofre

Abastecimento de
Enxofre

(2 telas Transportadoras /
1 Elevador)

Armazenagem
Intermédia

Big

bags

Ensacamento
/Embalamento

Armazenagem N2 Líquido
(1 Esfera de Armazenagem)

Evaporação
(2 evaporadores)

Arrefecimento
(1 Torre de Arrefecimento)

Enxofre
Polvilhável

(DP)

Captação de poeiras
(1 Filtro de Mangas)

FF9
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Após a moagem o produto é precipitado num ciclone, seguindo posteriormente, em big bags, para o 

ensacamento. 

Dada a inflamabilidade das poeiras de enxofre (inflamabilidade entre os teores de 35 g/m3 a 1400 

g/m3), quer o moinho centrífugo, quer o ciclone funcionam com atmosfera inerte de N2, produzido 

numa central de azoto, localizada no exterior da unidade, e constituída por um tanque criogénico, 

um gaseificador ambiental e um sistema de controlo de teor de oxigénio e comando de pressão e 

caudal.  

O depósito criogénico é constituído por um tanque interior e um exterior. No tanque interior 

encontra-se o azoto líquido em equilíbrio com o azoto gasoso. O sistema tem um conjunto de 

válvulas e controladores de pressão para manutenção da pressão desejada (superior à pressão de 

trabalho) no tanque interior e também está equipado com um sistema de válvulas de segurança para 

controlar as sobrepressões nesse mesmo tanque. Entre o tanque interior e o exterior existe uma 

câmara sob vácuo, preenchida com uma substância isoladora (perlite). Esta câmara tem como 

objetivo evitar as trocas térmicas entre o tanque interior e o meio exterior, mantendo o equilíbrio 

líquido/gás, sem elevar a pressão do sistema. Em todos os troços de tubagem onde possa ocorrer um 

aumento de pressão por conversão do azoto líquido em azoto gasoso, estão instaladas válvulas de 

segurança reguladas para uma pressão inferior à permitida para esses troços. Nesta parte da central, 

é utilizada energia elétrica para funcionamento do indicador de nível e para o abastecimento do 

reservatório criogénico. 

O gaseificador é constituído por dois vaporizadores ambientais ligados em paralelo nos quais, com o 

auxílio de alhetas se realiza a troca térmica necessária para conversão ao estado gasoso do azoto 

líquido. Esta parte da central é controlada por um quadro que regula a pressão do azoto para os 

valores necessários na última parte da central. Esta secção está equipada com válvulas de segurança, 

de forma a não ser excedida a pressão de segurança nos troços de tubagem. 

O moinho desta instalação é arrefecido, para efeitos de proteção mecânica, através de camisa onde 

circula água de arrefecimento. O arrefecimento do moinho é controlado por indicadores de 

temperatura nas correntes gasosas à entrada e saída do moinho, sendo as temperaturas normais da 

ordem de 55 a 70ºC. 

Por sua vez, a água de arrefecimento circula em circuito fechado através de uma torre de 

arrefecimento evaporativa. 
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Como medida para assegurar um adequado fluxo de materiais, a instalação dispõe de um sistema de 

encravamentos elétricos, que assegura uma adequada sequência de arranque das máquinas e 

controla o seu estado de marcha, podendo determinar a paragem automática da instalação. 

Adicionalmente a instalação é controlada por PLC (Programmable Logic Controller) que administra os 

parâmetros operacionais do processo. 

A fim de prevenir a entrada nos circuitos, de peças metálicas suscetíveis de produzirem faíscas por 

fricção ou choque a instalação dispõe na alimentação de enxofre bruto de dois separadores 

magnéticos de metais, (um eletromagnético e outro de duas placas magnetizadas). 

Como medidas protetoras, dispõe-se ainda de: 

- Dois discos de rutura no moinho centrífugo, e  

- Um disco de rutura no ciclone,  

que atuam em caso de sobrepressão resultante de início de condições de explosão. 

A fim de minimizar a emissão difusa de poeiras encontra-se instalado um sistema de aspiração (com 

várias tomas de aspiração), um ventilador e um filtro de mangas, cuja exaustão é realizada através da 

chaminé FF9. As poeiras recolhidas neste filtro são ensacadas em big bags e recirculadas ao 

processo. 

III.3.2.1.2 Enxofre molhável 

Esta instalação destina-se à produção produtos de enxofre (fungicidas), na de forma grânulos 

dispersíveis em água (WG) ou de pó molhável (WP), com os quais se consiga preparar uma calda.  

Para fabrico de produtos de enxofre na forma de grânulos dispersíveis em água (WG) ou de pó 

molhável (WP), utiliza-se o processo ilustrado no seguinte fluxograma: 
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O processo inicia-se com uma moagem grossa do enxofre bruto, que se processa de forma 

descontínua e em fase líquida, em dois moinhos de bolas onde são alimentadas cargas de sólidos e 

de água. Uma vez realizada esta operação, a mistura é descarregada, pressurizando os moinhos com 

ar comprimido, para tanques com agitadores (depósitos 1ª moenda). 

 

Água de
Arrefecimento

Moagem grossa
(2 Moinhos PK 11000)

Moagem fina
(5 Moinhos Pearl-mill)

Secagem
(2 Torres de Secagem-

TS1 e TS2)

Água de
Arrefecimento

Armazenagem
Polpa

(Depósitos)

Armazenagem
Polpa

(Depósitos)

Crivagem
(2 Crivos)

Filtração
(2 Filtro de Mangas)

Ensacamento
/Embalamento

Ar Comprimido

Enxofre +
Aditivos

Água
( Make Up)

Gás
Natural

Água
( Make Up)

Ar

Atmosférico

Big
bags

Vapor
de Água

Condensados

Aquecimento do Ar
 (2 Permulador de Calor)

Geração de Vapor
(1 Caldeira)

Arrefecimento
(1 Torre de Arrefecimento)

Água

Enxofre
Molhável

(WP)

Armazenagem
Intermédia

Enxofre
Molhável

(WG)

FF10
(TS 1)

FF11
(TS2)

FF8

FLUXOGRAMA DE PROCESSO
Enxofre Molhável (WP e WG de Enxofre)
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Estes tanques alimentam sob a forma de polpa e em batch a moagem fina que se realiza em contínuo 

em cinco moinhos verticais (Pearl Mill) cheios com esferas de zircónio de 2 mm de diâmetro, e 

providos de um agitador. O produto obtido, na forma de uma suspensão aquosa, é depois enviado 

para depósitos com agitação (depósitos médios 2ª moenda). Destes depósitos a suspensão é enviada 

para depósitos de stockagem intermédios com agitação e posteriormente para outros depósitos com 

agitação (2ª moenda), que alimentam as torres de secagem. 

A secagem é feita em dois spray-dryer, onde o produto é seco através do contacto, em co-corrente 

com ar quente; o produto seco quer das próprias torres quer dos 2 filtros de mangas associados (com 

exaustão para a atmosfera através das chaminés FF10 e FF11) é descarregado para sem fins que 

alimentam os crivos. Nesta operação de crivagem, realiza-se a separação granulométrica em três 

frações. Os grossos são recolhidos em big bags para recirculação ao processo, enquanto a fração 

intermédia (WG) e os finos (WP) são recolhidos em big bags, para alimentação ao ensacamento.  

Os moinhos desta instalação são arrefecidos através de camisas onde circula água. O ar que alimenta 

as torres de secagem é aquecido, fazendo-o passar por permutadores (quatro na Torre 1 e um na 

Torre 2), alimentados por vapor a uma pressão de cerca de 4 kg/cm2. O vapor é gerado numa 

caldeira a gás natural, com capacidade de 1250 kg/h e timbre de 10 bar, localizada num edifício 

próprio da fábrica de enxofres. Os condensados de vapor retornam à caldeira. A exaustão dos gases 

de combustão é realizada através da chaminé FF8. 

III.3.2.1.3 Granulação de fungicidas 

Esta instalação destina-se ao fabrico de outros fungicidas (com base em substâncias ativas distintas 

do enxofre) na forma de grânulos dispersíveis em água (WG), sendo alimentado por pós produzidos 

na fábrica de inseticidas e fungicidas. 

O processo de granulação ilustrado no fluxograma utiliza a tecnologia de leito fluidizado, sendo o 

granulador constituído por duas câmaras (câmara de leito fluido e câmara de expansão) e em que o 

fluido é ar quente. 
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A instalação de granulação é alimentada através de big bags contendo pós do produto a granular. Os 

pós com uma granulometria <100 µm são descarregados dos big bags com o auxílio de um guincho e 

através de uma balança para a câmara (móvel) de leito fluido do granulador. À mesma câmara e 

durante o processo de granulação é alimentada uma solução de aglomerante. Neste caso utiliza-se 

para alimentação, a bombagem a partir de um tanque de aglomerante.  

O fluido necessário à fluidização é aspirado da atmosfera, sendo previamente aquecido. Para tal, o ar 

circula através de um permutador ar/vapor de água (alimentado a partir da caldeira de vapor). Se 

necessário este aquecimento é complementado por passagem num segundo permutador de tipo 

ar/óleo (para cujo aquecimento são utilizadas resistências elétricas). Após a passagem pelo 

granulador, o ar de fluidização é sujeito a tratamento para remoção de poeiras num filtro de mangas 

de alta eficiência, o que permite a sua descarga no ambiente interno. A fim de reduzir a carga de 

 

Condensados

Ar de
Fluidização

Ensacamento
/Embalamento

FLUXOGRAMA DE PROCESSO
Granulação (WG de  Outros Fungicidas)

Gás
Natural

Água
( Make Up)

Ar
Atmosférico

Armazenagem
Intermédia

Big
bags

FS (WP)

Granulação
(1 Granulador de Leito

Fluidizado)

Vapor
de Água

Geração de Vapor
(1 Caldeira)

Aquecimento
(1 Permutador de

Calor)

Crivagem
(1 Crivo)

FS (WG)

Armazenagem Solução
Aglomerante
(1 Depósito)

Captação de poeiras
(1 Filtro de Mangas)

FF8

Captação de poeiras
(1 Filtro de Mangas)

Ar

Atmosférico
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poeiras na corrente gasosa efluente, a câmara de expansão do granulador dispõe de um filtro de 

mangas interno. 

Uma vez concluída a operação de granulação, o conteúdo do granulador é descarregado através de 

um transportador de tela para o crivo onde se separam três frações: o produto granulado (com vista 

ao seu posterior ensacamento), os grossos e os finos que são recirculados ao processo de granulação. 

Cada uma destas frações é recolhida em big bags. 

A fim de minimizar a emissão difusa de poeiras, está instalado na carga e descarga da tremonha de 

carga e do crivo, um sistema de captação de poeiras constituído por tomas de aspiração, ventilador e 

um filtro de mangas de alta eficiência. Dada a elevada eficiência deste filtro, a descarga de ar é feita 

para o ambiente interno. 

III.3.2.1.4 Ensacamento  

Esta instalação destina-se ao embalamento em sacos dos enxofres e outros fungicidas, oriundos quer 

da fábrica de enxofres quer da fábrica de inseticidas e fungicidas sólidos da SAPEC Agro, sendo 

constituída por uma linha automática Payper e duas balanças de ensaque. A linha Payper destina-se 

primordialmente ao ensacamento de enxofres em sacos de 25 kgs e as balanças de ensaque ao 

ensacamento de enxofres e outros fungicidas em sacos de 2 a 25 kg. 

À linha Payper encontram-se associados dois filtros de mangas destinados a captar e filtrar as poeiras 

libertadas durante a alimentação e o ensacamento. A exaustão destes filtros para a atmosfera é feita 

através das chaminés FF12 e FF13. 

Por sua vez o controlo das emissões difusas das balanças de ensaque, é realizado com recurso a um 

sistema de captação de poeiras constituído por tomas de aspiração, ventilador e um filtro de 

mangas. A exaustão deste filtro para a atmosfera é feita através da chaminé FF14. 

Os outputs dos filtros de mangas são retornados aos respetivos equipamentos de ensacamento. 

Nesta área encontram-se adicionalmente instalados um crivo e um misturador, para realização de 

operações pontuais de crivagem e mistura. A fim de minimizar as emissões difusas, as poeiras 

libertadas quer no misturador, quer no crivo, são aspiradas pelo sistema de captação de poeiras 

associado às balanças de ensaque (FF14). 

Os produtos ensacados são paletizados e retractilizados, sendo posteriormente enviados para 

armazenagem. 
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Para efeitos de ilustração, é apresentado o fluxograma de processo: 

 

 

III.3.2.2 Regimes de funcionamento 

Os regimes de funcionamento pré-projeto e projetado para o ano cruzeiro são os seguintes: 

 

Tabela III.3.2.2.1 – Regime de funcionamento pré-projeto 

 

Fecho de Sacos
(2 Máquinas de Costura)

Ensacamento
(2 Balanças de

Ensaque+ 1 Linha
Automática)

Paletização/
Retractilização

FLUXOGRAMA DE PROCESSO
Ensacamento de Enxofres e Outros Fungicidas

Produtos

Captação de poeiras
Alimentação Linha

Automática
(1 Filtro de Mangas)

Captação de Poeiras
Descarga LInha

Automática
( 1 Filtro de Mangas)

Sacos de papel /
plástico

Filme retráctil
Paletes de
madeira

Armazenagem

FF12 FF13

Captação de Poeiras
Alimentação e Descarga
Balanças de Ensaque

FF14

Mistura
(1 Misturador)

Crivagem
(1 Crivo)

Aditivos

Captação de poeiras
(1 Filtro de Mangas)

FF14

Enxofre Polvilhável 3T(9m)+HG(3m) 4628

Enxofre Molhável + Granulação 4T (Lab Contínua) 1 mês 01/Ago a 31/Set 8030

Ensacamento 2T 1 mês 01/Ago a 31/Set 3811

Instalação

Laboração Anual

 Regime
Paragem 

Anual

Período para 

Paragem

N.º Horas 

Func/Ano
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Tabela III.3.2.2.2 – Regime de funcionamento ano cruzeiro 

III.3.2.3 Pessoal 

A evolução prevista para o Quadro de Pessoal direto (operadores e chefias) afeto à instalação fabril, 

objeto do presente projeto é a seguinte: 

 

Tabela III.3.2.3.1 – Quadro de pessoal 

 

Neste âmbito, salienta-se que relativamente ao pessoal do armazém se considerou a transferência 

do pessoal atualmente afeto a outra instalação de armazenagem que será desativada. 

Assim e no ano cruzeiro da fase de exploração prevê-se a necessidade adicional de preenchimento 

de 31 postos de trabalho, o que representa um incremento de 57% relativamente à situação pré-

projeto.  

III.3.2.4 Capacidades de produção 

Considerando os regimes de funcionamento referidos, as capacidades de produção nominais são as 

indicadas nas tabelas seguintes: 

Enxofre Polvilhável 4T (Lab Contínua) 8760

Enxofre Molhável 4T (Lab Contínua) 8760

Granulação 4T (Lab Contínua) 8760

Ensacamento 4T (Lab Contínua) 8760

Instalação

Laboração Anual

 Regime
Paragem 

Anual

Período para 

Paragem

N.º Horas 

Func/Ano

Pré Projeto Ano Cruzeiro

H 40 65

M 2 8

Sub Totais 42 73

H 6 6

M 0 0

Sub Totais 6 6

H 46 71

M 2 8

Totais 48 79

Incremento 31

Instalação

Fábrica

Armazém

Totais
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Tabela III.3.2.4.1 – Capacidades de produção de granéis pré-projeto 

 

 

Tabela III.3.2.4.2 – Capacidades de produção de granéis ano cruzeiro 

 

Por sua vez a capacidade de ensacamento terá a seguinte evolução: 

 

Tabela III.3.2.4.3 – Capacidades de ensacamento pré-projeto 

 

 

Tabela III.3.2.4.4 – Capacidades de ensacamento ano cruzeiro 

 

Assim as taxas de aumento das capacidades de produção de granéis e ensacamento são as seguintes: 

 

Tabela III.3.2.4.5 – Taxas de aumento das capacidades de produção e ensacamento 

Instalação
 N.º Horas Func 

/ Ano 

Enxofre Polvi lhável 2161 kg/h 4628 10000 ton/ano

Enxofre Molhável  + Granulação 623 kg/h 8032 5000 ton/ano

Tota l 15000 ton/ano

Capacidade Horária Capacidade Anual

Instalação
 N.º Horas Func / 

Ano 

Enxofre Polvilhável 2500 kg/h 8760 21900 ton/ano

Enxofre Molhável 767 kg/h 8760 6716 ton/ano

Granulação 95 kg/h 8760 836 ton/ano

Total 29452 ton/ano

Capacidade Horária Capacidade Anual

Instalação
 N.º Horas Func / 

Ano 

Ensacamento 6875 kg/h 3811 26204 ton/ano

Capacidade Horária Capacidade Anual

Instalação
 N.º Horas Func / 

Ano 

Ensacamento 6875 kg/h 8760 60225 ton/ano

Capacidade Horária Capacidade Anual

Instalação

Enxofre Polvilhável

Enxofre Molhável

Granulação

Enxofre Molhável+Granulação

Produção de Granéis

Ensacamento

16%

23%

38%

0%

119%

Taxas de Aumento das Capacidades

Capacidade Horária Capacidade Anual

21% 108%

130%

34%

51%
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III.3.2.5 Capacidades de armazenagem 

Por sua vez as capacidades de armazenagem locais evoluirão da seguinte forma: 

 

Tabela III.3.2.5.1 – Capacidades de armazenagem 

 

Neste âmbito cabe referir que atualmente e com exceção do enxofre, todas as restantes matérias-

primas e produtos da Fábrica de Enxofres são armazenadas em instalações de armazenagem 

localizadas na parcela SAPEC Agro. 

III.3.2.6 Produções 

Considerando a utilização total das capacidades instaladas, as produções de produtos a granel 

projetadas para o ano cruzeiro são as indicadas nas tabelas seguintes, onde se referem igualmente 

para as mesmas condições, as produções pré-projeto: 

 

Tabela III.3.2.6.1 – Produções enxofre polvilhável 

 

Matéria Armazém Pré Projeto Pós Projeto

Emxofre a granel Eira Enxofre 2000 3000

Matérias primas embaladas para fabrico de produtos de Enxofre Armazém (Edif 43) 0 497

Produtos de Enxofre a granel (Big bags) Armazém (Edif 43) 0 2070

Armazém (Edif 43) 0 3726

Pavilhão 0 3000

Totais 2000 12293

Capacidades Armazenagem (Ton)

Produtos de Enxofre embalados

Pré Projeto Ano Cruzeiro 

BAGO DE OURO - GRANEL 4.930 11.154

GRANO DE ORO (Enx.98) - GRANEL 3.075 7.140

GRANO DE ORO/ BAGO DE OURO ECOLOG. - GRANEL 1.938 3.606

ENXOFRE IND. MOIDO - GRANEL 58 0

Total 10.000 21.900

Taxa Aumento 119%

Produto
Produções (Ton/ano)
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Tabela III.3.2.6.2 – Produções enxofre molhável e granulação 

 

 

Tabela III.3.2.6.3 – Produções granulação 

III.3.2.7 Consumos matérias-primas 

Os consumos de matérias-primas, considerando as produções referidas, são os seguintes: 

 

Tabela III.3.2.7.1 – Consumos matérias enxofre polvilhável 

 

Pré Projeto Ano Cruzeiro 

STULLN - GRANEL 441 0

STULLN WG ADVANCE - GRANEL 3.497 6.716

FOLPEC 80 WG - GRANEL 62 0

FOSETYL ALUMINIO 80% WG-GRANEL 64

MAESTRO F WG ADV  - GRANEL 685

PENCONAZOL 10% WDG - GRANEL 82

TRINEO 25 WG - GRANEL 24

VITIPEC GOLD WG ADV. - GRANEL 43

VITIPEC WG ADVANCE - GRANEL 101

Total 5.000 6.716

Taxa Aumento 34%

Produto
Produções (Ton/ano)

Enxofre Molhável

Granulação (+Enxofre Molhável)

Pré Projeto Ano Cruzeiro 

MAESTRO F WG ADV  - GRANEL 531

TRINEO 25 WG - GRANEL 104

PENCONAZOL 10% WDG - GRANEL 47

VITIPEC WG ADVANCE - GRANEL 31

VITIPEC GOLD WG ADV. - GRANEL 47

FOSETYL 80WG - GRANEL 17

FOLPEC 80 WG - GRANEL 59

Total 0 836

Produto
Produções (Ton/ano)

Pré Projeto Ano Cruzeiro 

ENXOFRE BRUTO 99% 9.787 21.272

CAULINO CAMP-B 185 474

PO VENTILADORES 24 55

TIXOSIL 38 AB (Tixosil 38) 65 154

Total 10.061 21.955

Taxa Aumento 118%

Matéria
Consumo (Ton/ano)
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Tabela III.3.2.7.2 – Consumos matérias enxofre molhável e granulação 

 

 

Tabela III.3.2.7.3 – Consumos matérias granulação 

Pré Projeto Ano Cruzeiro 

ENXOFRE BRUTO 99% 3.170 5.406

FOLPEC 80 WG (Moagem)- 1ª Fase 62 0

AGUA 2.000 3.358

LIGNOSULFONATO CÁLCIO (CA) 330 562

LIGNOSULFONATO SÓDIO (NA) 221 378

ANTI-ESPUMANTE (AF9030)-Flows 0,2 0

FOSETYL  80WG (Mistura)-1ªFase 60

MAESTRO F WG (Mistura)-1ªFase 642

PENCONAZOL 10 WG (Moag)-1ªFASE 79

TRINEO 25WG (Mistura)-1ª Fase 13

VITIPEC GOLD WG(Mistura)1ªFase 35

VITIPEC WG (Mistura) - 1ª Fase 86

SILCOLAPSE 1824 8

AGUA 302

DEXTROSE 5

GEROPON SDS 0,4

LIGNOSULFONATO SÓDIO (NA) 12

MORWET EFW 0

SOPROPHOR S/40 FLAKES 44

MORWET D425 (Supragil MNS/90) 8

ANTI-ESPUMANTE (AF9030)-Flows 0,5

MORWET IP POWDER (Supragil WP) 2

SOITEM 2P7 1

SOITEM 2P1A 1

Total 7.082 9.705

Taxa Aumento 37%

Matéria
Consumo (Ton/ano)

Enxofre Molhável

Granulação (+Enxofre Molhável)

Pré Projeto Ano Cruzeiro

MAESTRO F WG (Secagem)-2ªFase 531

TRINEO 25WG (Secagem)-2ª Fase 104

PENCONAZOL 10 WG (Seca)-2ªFASE 47

VITIPEC WG (Secagem) - 2ª Fase 30

VITIPEC GOLD WG(Secagem)2ªFase 46

FOSETYL 80WG (Secagem)-2ªFase 17

FOLPEC 80 WG (Moagem)- 1ª Fase 59

DEXTROSE 3

MORWET D425 (Supragil MNS/90) 0

ANTI-ESPUMANTE (AF9030)-Flows 0

AGUA 114

Total 0 951

Matéria
Consumo (Ton/ano)
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III.3.2.8 Consumos de água 

A água consumida na fábrica de enxofres é utilizada como água de processo (moagem húmida e 

preparação de polpa), para produção de vapor de água, para compensação nos circuitos de 

aquecimento e arrefecimento, para lavagens (de equipamentos e pisos), para utilização humana 

(instalações sanitárias e balneárias, uma vez que para consumo humano é consumida água 

engarrafada) e na rede de incêndios. 

A principal medida de racionalização de consumo de água já adotada na atual fábrica de enxofres e 

que será mantida na nova localização é a recolha e recirculação à instalação de enxofre molhável das 

águas pluviais. O sistema é constituído por dez depósitos de recolha com uma capacidade individual 

de 12,5 m3 para onde são encaminhadas por bombagem as águas pluviais da eira de enxofre e dos 

telhados do edifício da fábrica de enxofres recolhidas na caixa referida no quadro da descrição da 

obra de construção da eira, e por um sistema de bombagem que a partir deste tanques alimenta os 

moinhos de bolas (PK 11000) onde se realiza a moagem húmida das matérias-primas do processo. 

Adicionalmente e tal como descrito anteriormente, procede-se ainda à reutilização das águas de 

lavagem de equipamentos e pisos e de eventuais derrames da área do enxofre molhável. 

A água para consumo no estabelecimento é atualmente fornecida pelas Águas do Sado, situação que 

se manterá após implementação do projeto. Na tabela seguinte apresentam-se nas situações pré-

projeto e no ano cruzeiro (no pressuposto de utilização total das capacidades instaladas), as 

projeções de consumos de água, considerando apenas os consumos de água de processo e para 

utilização humana, uma vez que a água de lavagem é recirculada ao processo do enxofre molhável: 

 

Tabela III.3.2.8.1 – Consumos água (m3/ano) 

 

Assinala-se que estes consumos se referem exclusivamente a água da rede, não incluindo dada a sua 

variabilidade, os consumos no processo de águas pluviais recuperadas e que na situação pré-projeto 

foram considerados adicionalmente os consumos domésticos do pessoal do armazém que será afeto 

Pré Projeto Ano Cruzeiro

4916 7899

Taxa Aumento 61%
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à fábrica de enxofres. Para efeitos de apuramento dos consumos domésticos foi considerado o índice 

de consumo típico para atividades industriais – 75 l/trab./dia2. 

Assim a implementação do projeto implica um aumento no consumo de água de 2983 m3/ano o que, 

considerando o funcionamento durante 365 dias, corresponde a cerca de 8,2 m3/dia  

III.3.2.9 Consumos de energia 

A energia consumida fábrica de enxofres reveste a forma de energia elétrica, de gás natural 

(combustível para produção de vapor, usado como fluido de aquecimento) e gasóleo (para utilização 

como combustível na movimentação interna de matérias-primas e produtos sendo utilizados para tal 

quer empilhadores quer tratores com atrelado e em viaturas ligeiras afetas à atividade fabril). 

Nas tabelas seguintes apresentam-se os consumos energéticos, na fase pré-projeto e previstos para 

o ano cruzeiro, no pressuposto de utilização total das capacidades instaladas, salientando-se que 

estas projeções foram efetuadas com base nos índices de consumos observados no primeiro 

semestre de 2013: 

 

Tabela III.3.2.9.1 – Consumos energéticos enxofre polvilhável 

 

 

Tabela III.3.2.9.2 – Consumos energéticos enxofre molhável 

 

 

Tabela III.3.2.9.3 – Consumos energéticos granulação 

 

                                                           
 

2 Metcalf & Eddy – Ingenieria de Águas Residuales 

Forma Energética Pré Projeto Ano Cruzeiro Unidade

Energia Elétrica 797.015 1.745.462 kWh/ano

Gasóleo 6,9 15,2 m
3
/ano

Forma Energética Pré Projeto Ano Cruzeiro Unidade

Energia Elétrica 1.651.868 2.773.459 kWh/ano

Gás Natural 280.389 470.768 Nm
3
/ano

Gasóleo 2,8 4,7 m
3
/ano

Forma Energética Pré Projeto Ano Cruzeiro Unidade

Energia Elétrica 425.963 356.186 kWh/ano

Gás Natural 341.560 285.609 Nm
3
/ano
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Tabela III.3.2.9.4 – Consumos energéticos Fábrica de Enxofres 

 

Os índices de consumo utilizados foram os seguintes: 

 

Tabela III.3.2.9.5 – Índices de consumos energéticos enxofre polvilhável 

 

 

Tabela III.3.2.9.6 – Índices de consumos energéticos enxofre molhável 

 

 

Tabela III.3.2.9.7 – Índices de consumos energéticos granulação 

 

Expressando os consumos energéticos anuais, sob a forma de toneladas equivalentes de petróleo 

(Tep), têm-se os seguintes consumos: 

 

Tabela III.3.2.9.8 - Consumos energéticos enxofre polvilhável (Tep/ano) 

 

Forma Energética Pré Projeto Ano Cruzeiro Unidade

Energia Elétrica 2.874.846 4.875.107 kWh/ano

Gás Natural 621.948 756.377 Nm
3
/ano

Gasóleo 10 20 m
3
/ano

Tep/ton kWh/ton m
3
/ton

Energia Elétrica 0,0171 79,7

Gasóleo 0,0006 0,001

Forma Energética
Índices Consumo

Tep/ton kWh/ton m
3
/ton

Energia Elétrica 0,0888 413,0

Gás Natural 0,0634 70,1

Gasóleo 0,0006 0,001

Índices Consumo
Forma Energética

Tep/ton kWh/ton m
3
/ton

Energia Elétrica 0,0916 426,0

Gás Natural 0,3091 341,6

Forma Energética
Índices Consumo

Forma Energética Pré Projeto Ano Cruzeiro

Energia Elétrica 171,4 375,3

Gasóleo 5,9 13,0

Totais 177,3 388,3
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Tabela III.3.2.9.9 - Consumos energéticos enxofre molhável (Tep/ano) 

 

 

Tabela III.3.2.9.10 - Consumos energéticos granulação (Tep/ano) 

 

 

Tabela III.3.2.9.11 – Consumos energéticos Fábrica de Enxofres (Tep/ano) 

 

Da análise destes dados e considerando os níveis de produção máximos, verifica-se que a intensidade 

energética dos produtos é de 59, 41 kgEP/ Ton produto. 

Neste âmbito, salienta-se que a fábrica de enxofres se encontra abrangida pelo Sistema de Gestão do 

Consumo de Energia, regulado pelo Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril, dado o seu consumo 

energético em 2008, ter sido ser superior a 500 Tep (810,8 Tep). 

Assim, a SAPEC Agro promoveu em fevereiro de 2010 a realização de auditoria energética à fábrica 

de enxofres. Subsequentemente, foi elaborado o respetivo Plano de Racionalização do Consumo de 

Energia (PREn), que foi submetido em agosto de 2010 e aprovado pela Direção-Geral de Energia e 

Geologia em outubro do mesmo ano. O controlo da execução do Acordo de Racionalização de 

Consumo de Energia (ARCE) decorrente da aprovação do PREn, tem sido efetuado através da 

elaboração e submissão de relatórios de execução e progresso (REP), com a periodicidade bienal 

prevista na legislação e adicionalmente através de relatórios de acompanhamento semestrais e 

anuais. 

Forma Energética Pré Projeto Ano Cruzeiro

Energia Elétrica 355,2 596,3

Gás Natural 253,8 426,1

Gasóleo 2,4 4,0

Totais 611,3 1.026,4

Forma Energética Pré Projeto Ano Cruzeiro

Energia Elétrica 91,6 76,6

Gás Natural 309,1 258,5

Totais 400,7 335,1

Forma Energética Pré Projeto Ano Cruzeiro

Energia Elétrica 618,1 1048,1

Gás Natural 562,9 684,6

Gasóleo 8,3 17,0

Totais 1189,3 1749,8

Taxa de Aumento 47%
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III.3.2.10 Efluentes e resíduos gerados 

Águas residuais 

Como resulta da descrição do projeto e dos processos de fabrico, não são gerados, nestes processos, 

efluentes líquidos. Os efluentes líquidos industriais associados aos processos de produção resultam 

apenas de operações auxiliares sendo constituídos por águas de lavagem, que são reutilizadas, não 

ocorrendo portanto descargas no meio hídrico.  

Por outro lado, os efluentes domésticos provenientes da atual fábrica de enxofres, estão a ser 

drenados para uma fossa estanque afeta à unidade donde são recolhidos periodicamente e enviados 

para a rede da parcela SAPEC Agro e consequentemente encaminhados para a rede separativa 

municipal e tratamento na ETAR de Setúbal (Cachofarra).  

Conforme descrito anteriormente, prevê-se no presente projeto instalar uma rede para ligação direta 

entre a nova fábrica de enxofres e a rede municipal implantada no Parque, o que permitirá o 

encaminhamento direto de todas as águas residuais domésticas para a ETAR. 

Entretanto e em resultado do projeto, irá verificar-se um aumento de águas residuais domésticas 

geradas em virtude do aumento do quadro de pessoal e do número de dias de funcionamento por 

ano: 

 

Tabela III.3.2.10.1 – Geração de águas residuais domésticas (m3/ano) 

 

Quanto a estes valores, refere-se que na situação pré-projeto se considerou a geração de águas 

residuais domésticas do pessoal do armazém que será transferido para o armazém da fábrica de 

enxofres. 

Assim, a concretização do projeto implica um aumento de produção de águas residuais domésticas 

de 957 m3/ano o que, considerando o funcionamento durante 365 dias, corresponde a cerca de 2,6 

m3/dia  

Por outro lado, considera-se que em termos qualitativos estes efluentes tenham a composição típica 

das águas residuais domésticas, conquanto se verifiquem generalizadamente nas águas residuais 

Pré Projeto Ano Cruzeiro

1206 2163

Taxa Aumento 79%
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domésticas das empresas instaladas no Parque Industrial, teores elevados de sulfitos e azoto 

amoniacal, que se admitem resultar de condições ambientais locais ou mesmo regionais 

(contaminação histórica), excedências que são do conhecimento da Águas do Sado. 

Quanto à drenagem de águas pluviais, verifica-se que as áreas impermeabilizadas atuais, na área de 

implantação do projeto são: 

 

Tabela III.3.2.10.2 – Áreas impermeabilizadas atuais (m2) 

 

Considerando que está prevista a pavimentação adicional de cerca de 5505 m2 (na qual se inclui a 

área da eira de enxofres – 958 m2 bem como a área do edifício 42 que será demolido na fase prévia), 

têm-se na situação pós projeto as seguintes áreas impermeabilizadas: 

 

Tabela III.3.2.10.3 – Áreas impermeabilizadas pós-projeto (m2) 

 

Tendo em consideração que as águas pluviais do telhado da fábrica e da área da eira de enxofre (área 

total de 3228 m2), serão contidas para utilização no processo, têm-se assim as seguintes áreas de 

drenagem: 

 

Tabela III.3.2.10.4 – Áreas de drenagem (m2) 

 

Conclui-se assim que o projeto irá determinar um aumento de 2206 m2 na área a drenar na respetiva 

zona de implantação e, portanto, um aumento de 20 % na quantidade de águas pluviais drenadas 

para a rede separativa do Parque. 

Quanto à qualidade das águas pluviais salienta-se que as substâncias manuseadas em maior 

quantidade são o enxofre (classificado apenas como irritante) e produtos formulados com base nesta 

Áreas cobertas Pavimentos (a) Total

5.880 5.374 11.253

(a) Valor estimado

Áreas cobertas Pavimentos (a) Total

6.313 10.400 16.713

(a) Valor estimado

Atual 11.253

Pós projeto 13.459

Incremento 2.206
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substância (sem classificação de perigo ou apenas irritantes), embora adicionalmente possam ser 

manuseadas substâncias perigosas para o ambiente aquático. Contudo, neste caso, considerando as 

condições confinadas da sua utilização e transporte, bem como a existência dos meios de contenção 

descritos anteriormente não é de prever que deste manuseamento resultem contaminações que 

possam por em causa as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) estabelecidas, nomeadamente, no 

Decreto-Lei n.º 103/2010,de 24 de Setembro. 

Efluentes gasosos 

Origens e sistemas de tratamento 

Na situação pré-projeto, as emissões de efluentes gasosos para a atmosfera resultam na sua maioria 

de sistemas de captação de emissões difusas de poeiras, constituídos por tomas de aspiração, filtros 

de mangas e ventilador. Resultam ainda da combustão de gás natural na caldeira de vapor de água, 

cujos gases de combustão são emitidos sem tratamento, e da exaustão do ar de secagem das torres 

de secagem, após tratamento em filtros de mangas. 

Estas origens e os sistemas de tratamento irão manter-se na situação pós-projeto, tendo-se portanto 

as seguintes fontes fixas: 

 

Tabela III.3.2.10.5 – Fontes fixas da Fábrica de Enxofres 

 

Código 

Fonte
Instalação Origem da Emissão 

Regime de 

Emissão 

FF8
Instalaçao de Combustão (Caldeira de 

Vapor)
E

FF9
Enxofre 

Polvilhável

Extracções localizadas encaminhadas para 

a fonte pontual após passagem em filtro 

de mangas (poeiras)

C

FF10 Enxofre Molhável
Fabrico (Filtro de Mangas da Torre de 

Secagem 1)
C

FF11 Enxofre Molhável
Fabrico (Filtro de Mangas da Torre de 

Secagem 2)
C

FF12 Ensacamento

Extracções localizadas encaminhadas para 

a fonte pontual após passagem em filtro 

de mangas (poeiras)

C

FF13 Ensacamento

Extracções localizadas encaminhadas para 

a fonte pontual após passagem em filtro 

de mangas (poeiras)

C

FF14 Ensacamento

Extracções localizadas encaminhadas para 

a fonte pontual após passagem em filtro 

de mangas (poeiras)

C

E- Esporádico; C - Contínuo
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Caracterização dimensional e localização das fontes fixas 

As características dimensionais de cada uma das fontes a instalar na nova localização são as 

seguintes: 

 

Tabela III.3.2.10.6 – Características dimensionais das chaminés da Fábrica de Enxofres 

 

Neste âmbito, salienta-se que se procedeu ao cálculo das alturas das chaminés nas novas 

localizações tendo em conta a metodologia estabelecida pela Portaria n.º 263/2005, de 17 de março, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 38/2005, de 16 de maio, e os resultados das últimas 

monitorizações efetuadas a cada uma das fontes. Destes cálculos obteve-se para todas as fontes a 

altura ao solo de 15,07m, exceto quanto à fonte FF8 em que se obteve uma altura de 13 m. No 

entanto, e uma vez que atualmente todas as fontes têm 15m de altura, optou-se por considerar para 

todas as fontes a altura de 15,07m. 

Assinala-se ainda que os requisitos da NP 2167 relativos a tomas e plataformas de amostragem, 

serão tidos em consideração na fase de montagem, onde se procederá igualmente ao aumento da 

altura das chaminés existentes.  

A localização das fontes fixas projetada encontra-se indicada no desenho FEX_CC_CB_14f e ainda nos 

alçados do edifício fabril e da casa da caldeira e central de ar comprimido. 

Caracterização qualitativa e quantitativa das emissões 

Considerando os resultados das últimas monitorizações efetuadas a cada uma das fontes e que 

representam a caraterização qualitativa e quantitativa atual das emissões, procedeu-se ao cálculo 

das cargas máximas anuais emitidas por cada fonte nas situações pré-projeto e no ano cruzeiro.  

Para estimativa das cargas máximas emitidas no ano cruzeiro, admitiu-se que o incremento da 

capacidade horária de produção pode determinar uma redução da eficiência dos filtros de mangas e 

Código 

Fonte

Diâmetro Interno 

(m)
Altura ao solo (m)

FF8 0,403 15,07

FF9 0,581 15,07

FF10 0,557 15,07

FF11 0,627 15,07

FF12 0,395 15,07

FF13 0,392 15,07

FF14 0,389 15,07
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portanto consideraram-se, acréscimos na concentração de poluentes nos efluentes e 

consequentemente no caudal horário de emissão de poluentes, da mesma grandeza do incremento 

da capacidade horária ou seja: 16 % no caso da fonte FF9; 12 % para cada uma das fontes FF10 e 

FF11; 0% para as fontes associadas ao ensacamento. Salienta-se que mesmo com estes acréscimos, 

os caudais de poluentes emitidos se mantêm consistentemente em todas as fontes inferiores ao 

limiar mássico mínimo legislado. 

Para efeitos da mesma estimativa, considerou-se adicionalmente: 

a) Que o número médio diário de horas de funcionamento da caldeira passa de 4 para 6 h, valor 

equivalente ao acréscimo da capacidade anual de produção do enxofre molhável e 

granulação (Fonte FF8); 

b) O número de horas de funcionamento anual previsto na situação de utilização das 

capacidades máximas (8760 h) para as fontes FF9 a FF14. 

Os resultados obtidos bem como os dados utilizados constam das tabelas seguintes: 

. 
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Tabela III.3.2.10.7 – Caraterização qualitativa e quantitativa das emissões – Fontes FF9 a FF14 

   

LMm LMM LMm LMM

Partículas totais em suspensão 27-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 6,0 28,9 4900 < 4,19 150 < 0,021 0,5 5 24/8 4628 117600 < 95 < 0,024 0,5 5 24 8760 117600 < 180

LMm LMM LMm LMM

Partículas totais em suspensão 23-11-12 07-12-2012 REL-CEG-0392/12 4,9 55,6 3420 9,86 150 0,033 0,5 5 24 8030 82080 265 0,037 0,5 5 24 8760 82080 289

LMm LMM LMm LMM

Partículas  tota is  em s uspensão 27-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 5,6 72,7 3690 < 3,62 150 < 0,013 0,5 5 24 8030 88560 < 107 < 0,015 0,5 5 24 8760 88560 < 117

LMm LMM LMm LMM

Partículas totais em suspensão 21-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 6,7 24,8 2450 < 3,71 150 < 0,0091 0,5 5 16 3811 39200 < 35 < 0,0091 0,5 5 24 8760 58800 < 80

LMm LMM LMm LMM

Partículas totais em suspensão 21-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 13,8 21,8 5130 < 2,98 150 < 0,015 0,5 5 16 3811 82080 < 58 < 0,015 0,5 5 24 8760 123120 < 134

LMm LMM LMm LMM

Partículas totais em suspensão 21-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 12,5 20,8 4680 < 3,23 150 < 0,015 0,5 5 24 8030 112320 < 121 < 0,015 0,5 5 24 8760 112320 < 132
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3
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)
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3
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Máx 

Func/Ano

Caudal Max 

diário 

(Nm3/h)

Poluente
Data 

Recolha
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Fonte FF12 (Ensacamento - Despoeiramento Payper - 1º andar )

Fonte FF13 (Ensacamento - Despoeiramento Payper - Rc )

Data 

Relatório
N.º Relatório

Temperatura 

(ºC)

Fonte FF14 (Ensacamente - Balanças)

Poluente

Poluente
Data 

Recolha

Data 

Relatório
N.º Relatório

Data 

Recolha

N.º Relatório
Velocidade 

(m/s)

Temperatura 
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Máx 
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Máx 
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Caudal 

Max diário 

(Nm3/h)

Carga 

Poluente 

Emitida 

(kg/ano)

N.º Horas 

Máx 

Func/Dia

N.º Horas 

Máx 

Func/Ano

Caudal 

Max diário 

(Nm3/h)

Carga 

Poluente 

Emitida 

(kg/ano)

N.º Horas 

Máx 

Func/Dia

Poluente
Data 

Recolha

Data 

Relatório
N.º Relatório

Velocidade 

(m/s)

N.º Relatório
Velocidade 

(m/s)

Temperatura 

(ºC)

Caudal 

Seco 

(Nm
3
/h)

Concentração 

Medida 

(mg/Nm
3
)

VLE Portaria 

675/2009 

(mg/Nm
3
)

Caudal 

Seco 

(Nm
3
/h)

Concentração 

Medida 

(mg/Nm
3
)

VLE Portaria 

675/2009 

(mg/Nm
3
)

N.º Horas 

Máx 

Func/Dia

N.º Horas 

Máx 

Func/Ano

Caudal 

Max diário 

(Nm3/h)

Carga 

Poluente 

Emitida 

(kg/ano)

N.º Horas 

Máx 

Func/Dia

N.º Horas 

Máx 

Func/Ano

Caudal 

Max diário 

(Nm3/h)

Carga 

Poluente 

Emitida 

(kg/ano)

N.º Horas 

Máx 

Func/Dia

N.º Horas 

Máx 

Func/Ano

Caudal 

Max diário 

(Nm3/h)

Carga 

Poluente 

Emitida 

(kg/ano)

Poluente
Data 

Recolha

Data 

Relatório
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Tabela III.3.2.10.8 – Caraterização qualitativa e quantitativa das emissões – Fonte FF8 

 

 

LMm LMM LMm LMM

CO 26-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 4,6 201,8 870 < 15 10 < 18 < 25 500 < 0,013 5,0 100,0 < 17 < 0,013 5,0 100,0 < 29

H2S 26-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 4,6 201,8 870 < 3,45 10 < 4 < 6 5 < 0,003 0,05 1,0 < 4 < 0,003 0,1 1,0 < 7

NOX 26-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 4,6 201,8 870 66,3 10 78,4 108 300 0,058 2,0 30,0 77 0,058 2,0 30,0 127

SO2 26-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 4,6 201,8 870 < 4,93 10 < 5,8 < 8 35 < 0,004 2,0 50,0 < 6 < 0,004 2,0 50,0 < 9

Partículas totais em suspensão 26-04-11 20-05-2011 REL-CEG-0117/11 4,6 201,8 870 < 3,47 10 < 4,1 < 6 50 < 0,003 0,5 5,0 < 4 < 0,003 0,5 5,0 < 7

Valor

Cálculo de Emissões Ano CruzeiroFonte FF8 (Caldeira) Cálculo de Emissões Pré Projeto

Caudal Emissão (Kg/h)

Valor

1.338 3.480

VLE Portaria 

677/2009 

(mg/Nm
3
)

Caudal Emissão (Kg/h)

Poluente Data Recolha
Data 

Relatório
N.º Relatório

Velocidade 

(m/s)
Temperatura (ºC)

Caudal Seco 

(Nm
3
/h)

Concentração 

Medida 

(mg/Nm
3
)

Teor de O2 

(%)

Concentração (teor 

de O2=3%) 

(mg/Nm
3
)

Carga Poluente 

Emitida 

(kg/ano)

6 2.205 5.256

N.º Horas 

Máx 

Func/Dia

N.º Horas 

Máx 

Func/Ano

Caudal 

Max diário 

(Nm3/h)

Carga 

Poluente 

Emitida 

(kg/ano)

N.º Horas 

Máx 

Func/Ano

Caudal Max 

diário 

(Nm3/h)

4

N.º Horas 

Máx 

Func/Dia

Concentração (teor 

de O2=8%) 

(mg/Nm
3
)

VLE Portaria 

675/2009 

(mg/Nm
3
)
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Obtiveram-se assim as seguintes cargas poluentes máximas emitidas atualmente pela fábrica de 

enxofres, no pressuposto da utilização das capacidades instaladas: 

 

Tabela III.3.2.10.9 – Emissões máximas de poluentes por fontes fixas – pré-projeto 

 

Quanto ao ano cruzeiro do projeto obtiveram-se as seguintes cargas poluentes máximas e taxas de 

aumento relativamente à situação de referência: 

 

Tabela III.3.2.10.10 – Emissões máximas de poluentes por fontes fixas – ano cruzeiro 

 

Assim, o projeto determina aumentos de emissão das seguintes ordens de grandeza: 253 kg/ano de 

partículas em suspensão; 50 kg/ano de NOx ; 11 kg/ano de CO; 4 kg/ano de SO2; 3 kg/ano de H2S. 

Ruído, vibrações e calor 

As fontes mais significativas de produção de ruído e vibrações existentes na instalação objeto do 

projeto, são os equipamentos fixos de transporte e elevação e sobretudo as máquinas rotativas: 

moinhos, agitadores e raspadores, bombas, ventiladores, crivos e compressores. O projeto 

contempla apenas a instalação de dois novos moinhos (Pearl Mill) e dois novos agitadores (nos 

depósitos de polpa). 

CO < 0,013 < 17

H2S < 0,003 < 4

NOx 0,058 77

SO2 < 0,004 < 6

Partículas totais em suspensão < 0,109 < 686

Poluente
Caudais Mássicos Totais Emitidos

kg/h kg/ano

CO < 0,013 < 29 65%

H2S < 0,003 < 7 65%

NOx 0,058 127 65%

SO2 < 0,004 < 9 65%

Partículas totais em suspensão < 0,118 < 939 37%

Poluente

Caudais Mássicos Totais Emitidos

kg/h kg/ano

Taxas de 

Aumento

(%)
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Todos estes equipamentos, com exceção do ventilador da torre de arrefecimento de água e de um 

compressor associado a linha Payper, serão instalados no interior de edifícios e no caso dos 

equipamentos mais ruidosos objeto de medidas específicas para redução de exposição dos 

trabalhadores ao ruído: instalação dos compressores em sala específica, compartimentação com 

barreiras sonoras dos moinhos PK e dos crivos e encapsulamento com caixas de espuma dos 

ventiladores. 

Assim as fontes de ruído relevantes em termos ambientais são as que atualmente estão instaladas no 

exterior do edifício, situação que se manterá após a concretização do projeto, embora com períodos 

de funcionamento diário superiores: 

 

Tabela III.3.2.10.11 – Características das fontes de ruído relevantes 

 

Pelo exposto, considera-se que o efeito do projeto a nível do ruído externo será praticamente igual 

ao atualmente existente, embora a sua emissão ocorra por maiores períodos de tempo em resultado 

da intensificação do regime de funcionamento da fábrica de enxofre polvilhável e do ensacamento. 

Quanto a emissão de calor, as fontes de emissão existentes atualmente na fábrica de enxofres são o 

gerador de vapor (que produz vapor a 180.ºC), a rede de vapor de água e as torres de secagem. No 

entanto, a existência de isolamento térmico nestes equipamentos reduz a emissão de calor. Por 

outro lado, estas fontes encontram-se confinadas dentro de edifícios pelo que não se verifica 

qualquer influência sobre o ambiente externo. Tal conclusão é igualmente válida para a situação pós-

projeto, uma vez que não se irá verificar qualquer alteração nas fontes de calor e condições da sua 

operação. 

Resíduos 

Tendo em consideração o histórico da fábrica de enxofres, a tipologia de resíduos gerados nesta 

instalação encontra-se estabilizada nomeadamente quanto a resíduos produzidos de forma regular 

Identificação do 

Equipamento Ruidoso

Regime de 

Emissão 

Nível de 

Potência 

Sonora 

(dB(A)) (a)

Observações

Torre de 

Arrefecimento 
E ≤ 80

4/5 horas  

funcionamento/dia  

Compres sor  Payper E ≤ 80
4/5 horas  

funcionamento/dia  

(a) Valor típico
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quer com frequência anual quer com menor frequência (como é o caso das lamas provenientes da 

limpeza da caldeira - LER 10 01 22, cuja produção ocorre em regra de 4 em 4 anos). Estas tipologias 

não sofrerão alteração em resultado do presente projeto e encontram-se descritas na tabela 

seguinte onde se referem igualmente as respetivas quantidades geradas nas situações pré-projeto e 

no ano cruzeiro (em ambos os casos pressupondo a utilização total das capacidades instaladas) bem 

como a previsão de aumentos de produção, induzidas pelo projeto: 

 

Tabela III.3.2.10.12 – Tipologia de resíduos produzidos e quantidades 

 

Desta tabela conclui-se que o projeto induz um aumento global da produção de resíduos da ordem 

de 213 ton, sendo que estes aumentos apenas têm alguma relevância no caso de resíduos de 

embalagens (embalagens de madeira, embalagens contendo ou contaminadas por substâncias 

perigosas e mistura de embalagens).  

Neste âmbito, cabe referir que os pós recolhidos nos filtros de mangas da fábrica de enxofres (Fontes 

FF9 a FF14) são reintroduzidos nos processos ou incorporados em fabricos posteriores (com a 

Código LER Designação

Quantidade 

Produzida Pré 

Projeto (Ton)

Quantidade 

Produzida Ano 

Cruzeiro (Ton)

Incrementos na 

Produção  (Ton)

10 01 22* Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras contendo substâncias perigosas 0,91 1,78 0,87

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 0,65 1,27 0,62

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados. 8,10 15,90 7,80

15 01 01 Embalagens de papel e cartão. 0,25 0,48 0,24

15 01 02 Embalagens de plástico 2,93 5,76 2,82

15 01 03 Embalagens de Madeira 129,70 254,58 124,88

15 01 04 Embalagens de Metal 9,19 18,05 8,85

15 01 06 Misturas de Embalagens 21,77 42,73 20,96

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas 44,10 86,56 42,46

15 02 02*
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos 

de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas.
2,98 5,84 2,87

16 02 16 Componentes retirados de equipamento fora de uso, não abrangidos em 16 02 15 0,07 0,13 0,06

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 0,08 0,16 0,08

20 01 36 Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 0,17 0,34 0,17

20 03 99 Resíduos urbanos e equiparados, não anteriormente especificados 0,11 0,21 0,10

Totais 221 434 213
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designação de pós de ventiladores) e a estimativa da quantidade dos pós reutilizados internamente é 

realizada com recurso aos registos efetuados no sistema informático por cada batch de produto 

fabricado.  

III.3.2.11 Circulação rodoviária 

No que se refere ao aprovisionamento das matérias-primas, a principal (enxofre) é originária da GALP 

(em Sines), sendo um subproduto da dessulfuração de combustíveis e representa cerca de 92 % dos 

consumos de matérias-primas do projeto. As restantes são originárias de fornecedores nacionais e 

ainda dos mercados externos, de Espanha e da Noruega. O transporte destas matérias-primas é 

atualmente realizado por via rodoviária (camiões ou contentores) e a mesma situação ir-se-á verificar 

na fase pós-projeto. 

Quanto aos produtos acabados, o seu destino será o mercado nacional (no Anexo III.1 apresentam-se 

as localizações dos clientes nacionais dos produtos que serão fabricados na Fábrica de Enxofres) e 

ainda os mercados de Espanha, França, Itália, Grécia, Egito e Equador. A expedição é feita utilizando 

predominantemente meios rodoviários, sendo que apenas a entrega de produtos para as Ilhas, Egito 

e Equador será feita por via marítima, embora com transporte rodoviário entre Setúbal e os portos 

de Sines ou de Lisboa. Neste âmbito cabe referir que a opção por estes portos em detrimento do 

porto de Setúbal, resulta do facto de terem uma maior oferta de transportes marítimos e portanto 

ser mais rápida a entrega de produtos a partir daqueles portos. 

A execução do projeto determina, uma vez que se verifica um aumento do consumo de matérias-

primas e da produção de produtos acabados, o aumento da circulação rodoviária de camiões quer no 

aprovisionamento de matérias-primas, quer na expedição de produtos acabados. Neste caso, 

verificar-se-á um incremento nos fluxos de produtos para o mercado nacional, mas sobretudo para 

novas localizações no mercado externo. 

Nas tabelas seguintes são apresentados os dados referentes à circulação de viaturas pesadas, 

considerando que as operações de receção e expedição se realizam durante 52 semanas/ ano (250 

dias/ano): 
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Tabela III.3.2.11.1 – Circulação de camiões – aprovisionamento de matérias-primas e expedição de produtos acabados 

 

Os dados apresentados podem sintetizar-se na seguinte tabela, em termos de movimentos externos 

de viaturas: 

 

Tabela III.3.2.11.2 – Síntese de circulação de camiões  

 

Em termos médios diários, os resultados obtidos significam que se verifica, em resultado do projeto, 

um acréscimo de circulação externa de 24 camiões/semana (equivalente a 5 camiões/dia), para 

aprovisionamento/expedição, pelo que, o projeto não irá gerar um incremento relevante de tráfego 

nas vias de acesso, nomeadamente na EN 10-4, que constitui o único eixo viário de acesso ao Parque. 

III.3.3 Fase de desativação 

A fase de desativação irá exigir a desmontagem e encaminhamento para destino adequado dos 

equipamentos instalados, pressupondo-se que os edifícios irão ser utilizados para outras finalidades. 

Tal desmantelamento será efetuado sob condições controladas a fim de controlar os seus efeitos 

ambientais e no âmbito da legislação em vigor à data da concretização da operação. 

Esta operação irá determinar a emissão de ruído bem como a geração de resíduos não só resultantes 

da própria desmontagem como da limpeza prévia dos equipamentos. São ainda de considerar efeitos 

perturbadores da qualidade do ar e da paisagem. 

Aprovisionamento Matérias Primas Pré Projecto Ano Cruzeiro

Capacidade transporte (Ton) 24 24

Quantidade transportada (Ton/ano) 17143 32610

N.º Camiões/ano 714 1359

N.º Camiões/semana 14 26

N.º Camiões/dia 3 5

Expedição Produtos Acabados Pré Projecto Ano Cruzeiro

Capacidade transporte (Ton) 24 24

Quantidade transportada (Ton/ano) 15000 29452

N.º Camiões/ano 625 1227

N.º Camiões/semana 12 24

N.º Camiões/dia 3 5

Circulação de Viaturas Pesadas Pré Projecto Ano Cruzeiro Incremento

N.º médio de camiões por ano 1339 2586 1247

N.º médio de camiões por semana 26 50 24

N.º médio de camiões por dia 5 10 5



 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 79 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  

 

A emissão de ruído estará associada à utilização de máquinas e ferramentas de desmontagem, as 

quais serão usadas fundamentalmente no interior da instalação e durante um período limitado de 

tempo. Estará também associada à movimentação de viaturas para transporte de pessoal, materiais 

e equipamentos. 

A perturbação na qualidade do ar, estará associada fundamentalmente à emissão de poeiras e de 

poluentes atmosféricos resultantes da circulação de viaturas. 

As perturbações na paisagem estarão sobretudo associadas a um aumento da desorganização 

espacial devido à presença de estruturas e equipamentos utilizados para desmontagem e à utilização 

de veículos de transporte. 

Relativamente aos resíduos, pode-se antecipar a geração dos seguintes: 

� Enxofre e outras matérias resultantes da limpeza prévia dos equipamentos; 

� Metais em que se incluem equipamentos metálicos obsoletos (nomeadamente tanques, 

agitadores, tubagens, bombas, moinhos, torres de secagem, elevadores, crivos, 

misturadores, ciclone, componentes metálicos dos filtros de mangas, transportadores de tela 

e torre de arrefecimento, estruturas metálicas, linhas de ensacamento, caldeira e 

permutadores de calor, compressores) e os cabos elétricos; 

� Tijolos refratários, telas transportadoras, enchimento da torre de arrefecimento; 

� Equipamentos elétricos e eletrónicos, incluindo nomeadamente quadros elétricos, de 

comando e controlo e ainda motores; 

� Óleos usados; 

� Misturas de embalagens, embalagens de papel, de madeira e metálicas; 

� Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados 

por substâncias perigosas. 

III.4 Descrição de alternativas 

Face à dispersão geográfica das suas instalações fabris e de armazenagem (atualmente em três 

localizações no Parque Industrial, como referido anteriormente) a SAPEC Agro tem vindo há vários 

anos a equacionar soluções de concentração dessas instalações na parcela SAPEC Agro. 

Relativamente à fábrica de enxofres, a solução inicialmente considerada foi a construção nesta 

parcela dum edifício para instalação da fábrica e quanto às instalações de armazenagem foi prevista 
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a construção dum armazém adicional (para além da reconstrução dos armazéns S2/S3). Em todo o 

caso tratava-se de soluções com elevados custos financeiros que obviaram à sua concretização.  

A solução agora projetada permite corporizar essa estratégia de concentração com moderados 

custos financeiros uma vez que a parcela onde se irá instalar a fábrica de enxofres, é contígua à 

parcela SAPEC Agro e dispõe de edifícios adequados quer para instalação da fábrica, quer ainda para 

utilização como armazém o que adicionalmente permitirá desativar um dos armazéns arrendados (S6 

ou S7). 

III.5 Projetos complementares ou subsidiários 

Ao projeto em questão não estão associados projetos complementares ou subsidiários, uma vez que: 

Quanto a acessibilidades, o acréscimo de circulação viária no exterior da instalação, é de 

apenas, e em termos médios diários, de 5 camiões/ dia e consequentemente poderão ser 

utilizadas as vias de acesso existentes; 

Relativamente ao fornecimento de energia elétrica, água e gás natural, existem redes de 

distribuição no Parque Industrial a partir das quais serão instalados ramais para 

abastecimento à fábrica; 

De igual modo, serão utilizadas infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas e 

pluviais existentes no Parque Industrial. 

III.6 Programação temporal 

O cronograma previsto para execução do projeto e fase prévia é o seguinte: 

 

 

Ação Fev-14 Mar-14 Abr-14 Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15

Fase Prévia

Projeto

1.ª fase transferência / Aumento da capacidade de produção

2.ª fase transferência

Disponibilização de capacidade local para armazenagem de enxofres

Intervenções complementares na nova área de localização
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I. INTRODUÇÃO 

I.1 Identificação e apresentação do proponente 

I.1.1 Identificação 

Denominação social: SAPEC Agro, S.A.  

NIPC: 503 463 060 

Sede: Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-440 Setúbal. 

Instalações fabris: 

Endereço postal: Herdade das Praias 2910-440 Setúbal. 

Telefone: 265 710 100 

Fax : 265 710 105 

I.1.2 Evolução histórica 

O Grupo SAPEC (Societé Anonimme de Produits Engrais Chemie du Portugal) teve as suas origens numa 

empresa familiar fundada em 1926. Inicialmente, a SAPEC dirigiu a sua atividade para a exploração das 

minas de pirite no Alentejo, a que se seguiu, em 1964, uma diversificação da atividade que passou a 

integrar a produção e comercialização de uma vasta gama de produtos dirigidos à agricultura – 

adubos, agro químicos e rações. 

Assim, e a partir de 1964, a SAPEC inicia a fabricação de adubos no seu complexo industrial de Setúbal. 

Em 1965, através da aquisição da firma comercial FITAL, entra no mercado dos fitossanitários e inicia a 

construção de uma unidade fabril, no complexo industrial da Herdade das Praias, em Setúbal 

(atualmente Parque Industrial SAPEC Bay), para a fabricação de inseticidas e de fungicidas. Em 1968, é 

iniciada a construção de novas instalações para o fabrico de enxofre molhável, sob licença da firma 

alemã STULLN. 

Em 1988, a SAPEC sofre uma profunda reestruturação adotando a forma de Holding de Investimentos 

e autonomizando as várias áreas de negócio. Em consequência, é criada a SAPEC Agro S.A., em 21 de 
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dezembro de 1988, com um capital social de 3.000.000 contos, detido integralmente pela Holding 

referida. Os ativos e passivos das atividades dos adubos, dos fitossanitários e das sementes foram 

integrados na SAPEC Agro S.A. 

Até 16 de Dezembro de 1997, a SAPEC Agro desenvolve de forma conjunta a produção e distribuição 

de adubos compostos e a formulação, armazenagem e distribuição de fitossanitários, bem como o 

comércio das sementes. 

Nesta data, é cindida a área de negócios dos adubos da SAPEC Agro e criada a SAPEC ADUBOS, S.A. Em 

Fevereiro de 1998, é constituída a ADP - ADUBOS DE PORTUGAL, S.A. como resultado da fusão da 

SAPEC ADUBOS, S.A. com a QUIMIGAL ADUBOS. Com a constituição da ADP, detida a 50% pela 

SAPEC PORTUGAL SGPS e pelo Grupo José de Melo, e a integração do negócio das sementes também 

na ADP, a SAPEC Agro, passa a dedicar-se exclusivamente à atividade de produção e comercialização 

de fitossanitários. 

Posteriormente, a SAPEC PORTUGAL SGPS cede a sua participação na ADP - ADUBOS DE PORTUGAL 

S.A. ao Grupo José de Melo, pelo que o Grupo SAPEC abandonou o negócio adubos. A ADP - ADUBOS 

DE PORTUGAL, S.A., por sua vez, constitui a SOPAC – Sociedade Produtora de Adubos, que passa a 

explorar as instalações de produção de adubos existentes em Setúbal, enquanto a SAPEC Agro opera 

as fábricas de enxofres e de herbicidas instaladas na parcela da SOPAC. 

Até 1998, a atividade internacional da SAPEC Agro, resumia-se a ténues exportações via agentes e 

brokers para mercados da União Europeia, principalmente para a Alemanha, a Espanha e a França 

(enxofre molhável) e exportações spot para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, as quais 

representavam cerca de 6% das vendas totais da empresa. 

Em 1999, como resultado da aposta estratégica de penetração no mercado Espanhol, é construída 

numa parcela do Parque Industrial SAPEC BAY (cuja instalação foi autorizada em 1994 através da 

Portaria n.º 63/94, de 28 de janeiro para explorar o complexo industrial de Setúbal), uma nova fábrica 

de fungicidas e inseticidas, que veio dotar a empresa de condições físicas para abastecer aquele 

mercado, dando-se início ao ciclo de concentração das instalações produtivas numa parcela 

propriedade da SAPEC Agro. Paralelamente, com a aquisição da SAPEC Agro ESPANHA, sociedade de 

direito espanhol, com sede em Badajoz, que atuava na área de distribuição de adubos, a SAPEC Agro 

S.A., deu o primeiro passo para a constituição de uma estrutura comercial própria no país vizinho. 
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Em Agosto de 1999, inicia-se o ciclo de expansão em Espanha, com a aquisição de uma PME, com cerca 

de 120 produtos genéricos registados, designada AGRIDÉS. Esta empresa foi posteriormente 

redenominada como SAPEC Agro (Espanha) e operava uma fábrica em Réus para a produção de 

formulações de herbicidas e inseticidas/fungicidas líquidos. A concentração da atividade em Espanha, 

nesta nova plataforma, veio determinar o encerramento da SAPEC Agro ESPANHA. 

A aquisição da AGRIDÉS impulsionou a expansão da SAPEC Agro S.A. no mercado espanhol, permitindo 

ao mesmo tempo a obtenção de sinergias e economias de escala com a atividade operacional e 

comercial desenvolvida em Portugal, uma vez que as fábricas localizadas em Portugal passaram a 

abastecer a empresa em Espanha, nomeadamente com agroquímicos em pós, bem como com algumas 

formulações líquidas. 

No ano 2000, a SAPEC Agro adquiriu a sociedade espanhola TRADECORP especializada na produção e 

comercialização de oligoelementos quelatados e outros produtos específicos destinados à 

fertirrigação, consumidos em geral pela agricultura intensiva de ponta. Esta empresa possui duas 

fábricas em Espanha, uma localizada em Sanchidrian (Ávila) e outra em Albacete. 

Em 2003 foi ampliada a fábrica de enxofres e construída na parcela da SAPEC Agro uma nova fábrica de 

herbicidas, abandonando-se as antigas instalações de produção de herbicidas localizadas nas 

instalações fabris da SOPAC. 

Em 2005, foi construído na parcela SAPEC Agro o armazém S1 abandonando-se as instalações de 

armazenagem situadas no estabelecimento da SOPAC. 

Em 2007, a SAPEC Agro decidiu encerrar a atividade produtiva da fábrica de Réus e concentrar a 

produção de inseticidas / fungicidas e herbicidas em Setúbal. 

Em 2008 e na sequência de um incêndio que destruiu os armazéns associados à fábrica de inseticidas 

/fungicidas, a SAPEC Agro passou a utilizar, como arrendatária, dois armazéns situados no Parque 

Industrial. 

Em 2013, a SAPEC Agro alargou a sua atividade ao fabrico de biocidas para uso veterinário e produtos e 

medicamentos veterinários. 

Nos últimos anos, a SAPEC Agro tem vindo a expandir a sua presença nos mercados internacionais, 

nomeadamente e para além do mercado espanhol, nos mercados italiano, francês e grego, tendo 
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atualmente os mercados internacionais um peso superior a 65% do volume de negócios total da 

empresa. 

Relativamente a certificações/acreditações/reconhecimentos a SAPEC Agro dispõe dos seguintes: 

� NP EN ISO 9001:2008 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (Certificado 

1999/CEP.941 - APCER) 

� NP EN ISO 14001:2004 – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (Certificado 2005/AMB.205 

- APCER) 

� OHSAS 18001:2007/ NP 4397:2008 – SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE 

DO TRABALHO (Certificado 2006/SST.0099 - APCER) 

� NP 4457:2007 – Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

(Certificado 2012/IDI.0049 – APCER) 

� Sistema de Gestão de Segurança e Prevenção de Acidentes Graves - SGSPAG (DL 

254/2004 - Seveso) - SGSPAG (Declaração de Conformidade – Verificador reconhecido 

pela APA) 

� Certificação de Boas Práticas de Fabrico – Âmbito Medicamentos de Uso Veterinários 

(Certificado F014/V/BPF/MV/001/2012 – DGAV) 

� Certificação de Boas Práticas de Laboratório (Princípios da OCDE) - Laboratório Físico/ 

Químico da Divisão de Investigação e Planeamento (Certificado 03/BPL.07 - IPQ) 

� Certificação de Boas Práticas de Laboratório (Princípios da OCDE) - Laboratório de 

Resíduos (Certificado 11/BPL.09 – IPQ) 

� Certificação de Boas Práticas de Laboratório (Princípios da OCDE) - Unidade de Ensaios 

de Resíduos (Certificado 06/BPL.08 - IPQ) 

� Certificação de Boas Práticas de Experimentais em Ensaios de Eficácia de Produtos 

Fitofarmacêuticos  (Certificado n.º 7 de Janeiro/2008 – DGADR) 

� Acreditação NP EN ISO/IEC 17025:2005 – Laboratório de Controlo de Qualidade 

(Certificado L0654 - IPAQ) 
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I.1.3 Atividade 

A SAPEC Agro tem como atividade a produção e comercialização de produtos agroquímicos, a qual se 

enquadra na CAE Rev 3 20200 (Fabricação de pesticidas e de outros produtos agroquímicos). 

Em termos de produtos, a atividade abrange o fabrico de vários tipos de produtos fitofarmacêuticos 

(herbicidas, inseticidas e fungicidas) e de produtos fitonutrientes, bem como de biocidas, 

medicamentos para uso veterinário (MUV) e produtos para uso veterinário (PUV). Trata-se assim de 

atividade multiproduto, destinada predominante à produção agrícola, a qual, como se sabe, apresenta 

caraterísticas específicas, quer em termos de variabilidade de produções, quer de sazonalidade, 

estando ainda condicionada, não só pelas contingências e particularidades do comércio internacional, 

como também pelas condições climatéricas. Neste âmbito, salienta-se que a colocação de produtos 

fitofarmacêuticos e biocidas no mercado, se encontra fortemente regulada e sujeita a autorizações das 

entidades competentes dos países destinatários, as quais são concedidas ou retiradas em função da 

evolução dos conhecimentos científicos e técnicos. 

O fabrico de produtos acabados abrange a formulação e embalamento de produtos, sendo que a fase 

de formulação de produtos fitofarmacêuticos, biocidas, MUV e PUV, envolve a mistura de substâncias 

químicas altamente concentradas (substâncias ativas) com vários diluentes e aditivos. O fabrico de 

fitonutrientes envolve a mistura de vários nutrientes. Em ambos os casos pretende-se produzir 

produtos adequadamente doseados, para aplicação na agricultura.  

Além de produtos acabados, a SAPEC Agro fabrica ainda numa instalação específica um produto 

fitofarmacêutico de base, o sal glifosato IPA, utilizado no fabrico de herbicidas à base de glifosato. 

Os produtos são comercializados, com marcas próprias ou marca das empresas representadas, sob a 

forma de especialidades (produtos com patente), semi especialidades (produtos que perderam 

recentemente a patente) e genéricos (que já perderam a proteção da patente há alguns anos). 

I.1.4 Estabelecimentos industriais 

A atividade industrial da SAPEC Agro - Setúbal, está organizada em unidades de processo onde se 

procede ao fabrico de várias famílias de produtos - fábrica de inseticidas e fungicidas, fábrica de 

herbicidas e fábrica de enxofres –  e em unidades de armazenagem. 
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Em termos geográficos, a atividade industrial desenvolve-se no Parque Industrial SAPEC Bay, sito na 

Mitrena, Setúbal, atualmente em três áreas distintas:  

Na parcela SAPEC Agro1 – fábrica de inseticidas/fungicidas, fábrica de herbicidas, armazéns 

S1/ecoparque e S4, parques de armazenagem. Nesta parcela está em curso a reconstrução dos 

armazéns S2/S3; 

No lote SOPAC (em instalações arrendadas à SOPAC) – fábrica de enxofres; 

Em edifícios arrendados – armazenagem de inseticidas/fungicidas e de herbicidas (armazéns S6 

e S7). 

A localização destas instalações no Parque Industrial, encontra-se identificada na figura seguinte 

 

Figura I.1.4.1 – Imagem de satélite do Parque Industrial SAPEC Bay – Setúbal – Localização das Instalações da Sapec Agro 

                                                           

1
�A designação parcela SAPEC Agro, abrange não só a parcela propriedade da empresa, mas também uma parte, utilizada em regime de 

arrendamento, de uma parcela adjacente. 
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Este conjunto de instalações tem integrado o estabelecimento industrial designado por SAPEC Agro – 

Setúbal, cuja exploração se encontra titulada pela Licença de Exploração n.º 141,5 emitida em 

24/02/2010. Contudo, em 25/11/2013, foi submetido na Plataforma REAI um pedido de alteração com 

vista à autonomização como estabelecimento industrial da Fábrica de Enxofres (processo 1558/2013). 

a) Fábrica de inseticidas e fungicidas 

A fábrica de inseticidas e fungicidas encontra-se instalada num edifício próprio, com uma área de 2360 

m2, onde, para além das unidades de processo, se encontram ainda instalados o laboratório de 

controlo de qualidade e BPL, instalações sanitárias, instalações administrativas e, na área técnica, a 

oficina de manutenção, a central de ar comprimido, a central de água quente e as estufas. 

Nesta fábrica são produzidos inseticidas, fungicidas, biocidas e fitonutrientes, estando a unidade fabril 

dividida em 2 áreas: uma para formulação e embalamento de produtos sólidos e outra para 

formulação e enchimento de produtos líquidos. 

Na área dos produtos sólidos são fabricados produtos fitofarmacêuticos e biocidas no estado sólido 

sob a forma de pós polvilháveis (DP), de pós molháveis (WP) e de grânulos dispersíveis em água 

(pellets) (WG) e, marginalmente, produtos fitonutrientes sólidos na forma de pós. 

Na área dos produtos líquidos são fabricados produtos fitofarmacêuticos no estado líquido sob a forma 

de concentrados para emulsão (EC), de concentrados solúveis (SL), de suspensões aquosas 

concentradas ou flows (SC), de emulsões água em óleo (EO) e de suspensão de cápsulas (CS). São ainda 

fabricados fitonutrientes e biocidas líquidos nas instalações destinadas ao fabrico de EC/SL (produtos 

na forma de solução) e SC (produtos na forma de suspensão). 

Associada a esta fábrica mas numa unidade independente, encontra-se instalada a torre de secagem 

destinada ao fabrico de fungicidas na forma WG. 

b) Fábrica de herbicidas 

A Fábrica de herbicidas encontra-se instalada numa parte delimitada do edifício herbicidas (a outra 

parte é ocupada pelo armazém S4), ocupando uma área de 2475 m2.  
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Neste edifício, para além das unidades de processo, encontram-se ainda instalados um 

gabinete/instalação administrativa, uma sala de refeições, balneários/vestiários e sanitários, e, na área 

técnica, a oficina de manutenção, a central de água quente e as estufas.  

A unidade fabril encontra-se dividida em duas áreas, uma para formulação e embalamento de 

herbicidas sólidos e outra para formulação e embalamento de herbicidas líquidos. Sob um telheiro 

anexo ao edifício, no alçado posterior, encontra-se ainda instalada a unidade de produção de sal 

glifosato IPA a 62 % (solução aquosa) e a unidade de formulação de herbicidas derivados deste 

produto - herbicidas na forma de concentrados solúveis (SL). 

Na área dos produtos sólidos, são fabricados produtos fitofarmacêuticos no estado sólido, sob a forma 

de pó polvilhável (DP), pós molháveis (WP) e de grânulos finos (FG). 

Na área dos produtos líquidos, são fabricados produtos fitofarmacêuticos no estado líquido, sob a 

forma de concentrados para emulsão (EC), de concentrados solúveis (SL), e de suspensões aquosas 

concentradas ou flows (SC). 

Numa zona delimitada e confinada da área de embalamento de herbicidas sólidos, encontra-se 

instalada a unidade veterinária destinada à formulação e embalamento de medicamentos e produtos 

para uso veterinário sólidos e líquidos. Os produtos sólidos são fabricados nas formas DP e WP, 

enquanto os líquidos são formulados nas formas EC, SL e SC.  

c) Fábrica de enxofres 

Esta fábrica ocupa um edifício próprio, com área coberta de 1747 m2, localizado na parcela 

propriedade da SOPAC, sendo constituída por 4 instalações, destinadas ao fabrico e ensacamento de 

fungicidas atualmente com a seguinte afetação: 

� Enxofre polvilhável: Fabrico de enxofre polvilhável (DP); 

� Enxofre molhável: Fabrico de enxofre molhável (WP e WG), polpa e outros pós 

molháveis de fungicidas; 

� Granulação: Fabrico de fungicidas, na forma de grânulos dispersíveis em água (WG); 

� Ensacamento: Ensacamento dos produtos sólidos de enxofre e outros fungicidas. 
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I.2 Identificação do projeto 

O presente projeto incide sobre a Fábrica de Enxofres, sendo identificado por “Relocalização e 

Ampliação da Fábrica de Enxofres”. 

I.3 Identificação da entidade licenciadora 

Tendo em consideração o Quadro constante do Anexo III do Sistema da Indústria Responsável (SIR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, conjugada com a circunstância de a CAE da 

atividade 20200 constar das subclasses previstas na parte 1 do Anexo I do SIR, a entidade 

coordenadora do processo de licenciamento industrial é a Direção Regional da Economia de Lisboa e 

Vale do Tejo visto esta ser a Unidade de representação territorial do Ministério da Economia e do 

Emprego competente.  

1.4 Identificação dos responsáveis pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental 

A realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi adjudicada à VOLDA – Engenharia e Gestão 

Industrial, Lda, e à Ana Salgueiro, Consulting for Sustainability, empresas de consultoria que há vários 

anos têm colaborado, em matérias ambientais, com a SAPEC Agro. Foi assim reunida uma equipa, com 

competências diversificadas e a seguinte afetação: 

 

Tabela I.4.1 – Constituição da Equipa Técnica de EIA 

Nome Função Domínios de Intervenção

Eng.º Victor Mota
Coordenador do Projeto

Consultor

Projeto, Património Cultural, 

Ordenamento do Território, Avaliação 

Global de Impactes, RNT

Eng.ª Ana Salgueiro
Assessoria na coordenação

Consultor

Geologia e Geomorfologia, 

Hidrogeologia, Solos, Fauna Ambiente 

Sonoro, Gestão de Resíduos, Impactes 

Ambientais, Análise de Riscos e 

Medidas de Mitigação, RNT

Eng.º Paulo Diogo Consultor

Recursos Hídricos Superficiais, 

Qualidade das Águas, Impactes 

Ambientais e Medidas de Mitigação, 

RNT

Eng.º Gonçalo Leão Consultor

Flora e Vegetação, Paisagem, Impactes 

Ambientais e Medidas de Mitigação, 

RNT

Eng.º Carla Gomes Consultor

Clima, Qualidade do Ar, Sócio 

Economia, Impactes Ambientais e 

Medidas de Mitigação
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Os Curriculum Vitae dos intervenientes são apresentados no Anexo I.1. 

I.5 Antecedentes do EIA 

No âmbito do procedimento de licenciamento das alterações projetadas em 2003 para a fábrica de 

enxofres, foi definido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo (CCDR-LVT) que as alterações em questão, estariam sujeitas a procedimento de avaliação de 

impacte ambiental (AIA. Essas alterações incidiam sobre as unidades de Enxofre Molhável e de 

Ensacamento e envolviam as seguintes intervenções: 

� Aumento da capacidade de produção de Enxofre Molhável; 

� Instalação de uma linha de produção de enxofres em flows; 

� Modernização da instalação de ensacamento de enxofres; 

� Adoção de medidas adicionais de segurança. 

Assim, o projeto de alterações foi sujeito ao procedimento de AIA, então regulado pelo Decreto-Lei n.º 

69/2000 de 3 de maio, tendo sido para tal elaborado o respetivo EIA. Do referido procedimento, a que 

foi atribuído o n.º 139/2004, resultou a emissão, em 04.04.2004, de Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) favorável, condicionada ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de 

monitorização. 

Para cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 69/2000, na DIA e nas decisões 

subsequentes da autoridade de AIA, a fase de exploração do projeto foi entre 2005 e 2012 objeto de 

monitorizações anuais reportadas através de Relatórios de Monitorização (RM) os quais foram 

submetidos à apreciação da autoridade de AIA. 

No primeiro RM, foram descritas as medidas de minimização relativas à fase de exploração e aos 

descritores objeto de monitorização, estabelecidos na DIA. Foi também referido que todas as medidas 

preconizadas, tinham sido implementadas. 

Na sequência da análise do RM referente ao ano 2005 e da visita realizada pela CCDR-LVT às 

instalações industriais da Fábrica de Enxofres, a SAPEC Agro foi informada (ofício DGSA/DAA-000422-

2007), da necessidade de implementar um conjunto de medidas, a que foi dada resposta nos RM 2006 

e RM 2007.  
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Atualmente, a SAPEC Agro tem projetada a cessação da atividade da fábrica de enxofres na atual 

localização (em edifício arrendado à SOPAC) e a sua instalação em edifícios existentes na parcela 

propriedade da SPC - Serviço Português de Contentores, sociedade que integra o Grupo SAPEC, no 

Parque Industrial SAPEC Bay. Adicionalmente, pretende-se aumentar as capacidades de produção das 

várias instalações que constituem a fábrica através da:  

i. Intensificação dos regimes de funcionamento; 

ii. Adoção de upgrades tecnológicos nos processos e equipamentos; 

iii. Instalação limitada de novos equipamentos produtivos. 

Tendo em consideração que o projeto configura, conforme parecer da DRE-LVT expresso na reunião 

realizada na CCDR-LVT em 04/12/2013,“um estabelecimento industrial novo” nos termos do SIR, e as 

capacidades produtivas, atuais e futuras da fábrica de enxofres são superiores ao limiar estabelecido 

na alínea b) do n.º 6 do Anexo II do Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, que atualmente 

regula o regime jurídico de AIA (NRJAIA), considera-se que o projeto se encontra abrangido pelo inciso 

i, da alínea b), do n.º 3, do artigo 1.º deste diploma e portanto sujeito a procedimento de AIA.  

Assim, o presente EIA é instruído nos termos prescritos no artigo 14.º do NRJAIA, sendo acompanhado 

do respetivo projeto de execução e dos demais elementos instrutórios obrigatórios nos termos do 

Anexo V do mesmo diploma.  

A elaboração do EIA teve em consideração o disposto no artigo 13.º do NRJAIA, incluindo os elementos 

fixados no citado Anexo V deste diploma quanto ao seu conteúdo e ainda as normas técnicas para a 

respetiva estrutura constantes do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, aplicável por força 

do disposto no n.º 4 do artigo 50.º do NRJAIA.  

 A elaboração do EIA decorreu no período de Novembro de 2013 a Janeiro de 2014 (simultaneamente 

com o desenvolvimento da engenharia de detalhe do projeto), durante o qual se efetuaram 

igualmente as visitas de campo ao local do projeto. 

I.6 Objetivos e metodologia do EIA 

Com os pressupostos acima referidos, o objetivo do EIA é a análise e determinação dos potenciais 

impactes ambientais e socioeconómicos decorrentes do projeto de “Relocalização e Ampliação da 

Fábrica de Enxofres”, bem como a explicitação das medidas de minimização de impactes negativos 
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potencialmente significativos, tendo em atenção o desenvolvimento socioeconómico e a proteção do 

ambiente da área onde este se insere, numa ótica, hoje aceite internacionalmente, de 

desenvolvimento sustentável. 

Pretende-se, assim com a realização deste EIA contribuir para o esclarecimento das entidades oficiais, 

do público e dos decisores sobre os principais impactes ambientais e socioeconómicos decorrentes do 

empreendimento em análise. 

A metodologia adotada na abordagem de cada uma das vertentes analisadas passou pela consideração 

dos seguintes aspetos: 

� Visitas às atuais instalações da fábrica de enxofres e de desenvolvimento do projeto e à sua 

envolvente, pela Equipa técnica de EIA; 

� Obtenção e tratamento de dados de caraterização do ambiente, socioeconómicos e de 

ordenamento do território, necessários à definição da situação de referência e sua projeção 

para o ano horizonte do projeto;  

� Contatos com entidades oficiais e privadas, para obtenção de dados e informações; 

� Utilização de técnicas de predição de impactes que permitem evidenciar a magnitude 

(intensidade) dos diferentes impactes; 

� Avaliações do significado desses impactes (importância), definindo para cada caso, se são 

positivos ou negativos, diretos ou indiretos, de curto ou longo termo, cumulativos ou não, 

reversíveis ou irreversíveis e significativos ou não significativos; 

� Análise dos impactes cumulativos, resultantes da execução do projeto; 

� Proposta de medidas de minimização para os impactes potencialmente negativos e 

significativos; 

� Identificação dos impactes residuais, ou seja os impactes remanescentes após a 

implementação das medidas de minimização, propostas. 

I.7 Estrutura e conteúdo do EIA 

A elaboração do presente EIA – Projeto de Execução, obedece em termos de elementos instrutórios e 

de conteúdo, como se referiu, aos requisitos estabelecidos no NRJAIA e na Portaria n.º 330/2001, de 3 

de abril. 

Assim, o presente EIA está estruturado em capítulos, com a seguinte estrutura: 



 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 13 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  

 

No “Capítulo I – Introdução” – a identificação e apresentação do proponente, a identificação da 

entidade licenciadora e dos responsáveis pela elaboração do EIA, a apresentação dos antecedentes, 

objetivos, metodologia e conteúdo do EIA. 

No “Capítulo II – Objetivos e Justificação do Projeto” – a descrição dos objetivos e necessidade do 

projeto. 

No “Capítulo III – Descrição do Projeto e Alternativas” – a descrição das principais caraterísticas do 

projeto “Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres” e das suas ações. 

No “Capítulo IV – Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto” – a caraterização do estado 

atual do ambiente, relativamente aos descritores em relação aos quais a implementação do 

empreendimento possa induzir impactes, ou necessários para apoio à predição de impactes. Efetua-se 

ainda, neste Capítulo, a projeção da situação atual do ambiente para o ano horizonte do projeto, como 

apoio à predição e avaliação de impactes. 

No “Capítulo V – Impactes Ambientais e Medidas de Minimização” – a explicitação, predição e 

avaliação dos expectáveis impactes positivos e negativos potencialmente mais importantes 

(significativos) e correspondente recomendação de medidas de minimização de impactes negativos 

potencialmente significativos. 

No “Capítulo VI – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental” – a descrição de forma sucinta, 

para as vertentes ambientais consideradas, dos parâmetros ambientais a avaliar e a periodicidade da 

avaliação. 

No “Capítulo VII – Resumo das Lacunas Técnicas e de Conhecimento” – a síntese das dificuldades 

relativas a deficiências técnicas e de informação disponível, inerentes à fase de realização do trabalho. 

No “Capítulo VIII – Conclusões” – as principais conclusões do presente trabalho, evidenciando as 

questões controversas. 

Nos Anexos – o projeto tal como submetido a autorização prévia com prazo, nos termos do n.º 1 do 

artigo 30.º do SIR, bem como peças desenhadas adicionais e outra documentação de suporte utilizada 

na realização do Estudo (referenciadas quer umas quer outra, nos capítulos anteriores) e que podem 

servir para ilustrar a natureza e dimensão do projeto. 
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Elaborou-se finalmente, tendo em conta o disposto no Anexo III da Portaria n.º 330/2001 de 2 de abril, 

um Sumário – Resumo Não Técnico – em volume separado, com o objetivo de transmitir aos decisores 

e demais entidades interessadas, bem como ao público em geral, de forma sintetizada e em linguagem 

simples, mas rigorosa, os principais aspetos analisados e explicitados neste Relatório. 
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II. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

II.1 Objetivos e necessidade do projeto 

O projeto “Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres”, abrange primariamente a 

relocalização da Fábrica de Enxofres numa área delimitada da parcela SPC (Sociedade Portuguesa de 

Contentores, sociedade que integra o Grupo SAPEC) do Parque Industrial SAPEC Bay, parcela esta 

adjacente à parcela SAPEC Agro, incluindo as seguintes componentes principais: 

a) Transferência da fábrica de enxofres; 

b) Aumento da capacidade produtiva; 

c) Disponibilização de capacidade local para armazenagem de enxofres; 

d) Intervenções complementares na nova área de localização. 

O projeto será concretizado fundamentalmente, mas não exclusivamente, através da transferência, 

para edifícios existentes na área a utilizar na parcela SPC, dos equipamentos instalados na atual 

fábrica de enxofres que como se referiu anteriormente ocupa um edifício situado na parcela SOPAC 

do Parque Industrial, no qual serão desativadas as atividades que ali são atualmente desenvolvidas. 

 

Tem-se assim como objetivos: 

a) Concentrar as atividades industriais da SAPEC Agro em parcelas contíguas, desta forma: 

a. Integrando sinergicamente os seus estabelecimentos industriais; 

b. Melhorando a eficiência logística interna e otimizando os custos logísticos (e 

consequentemente energéticos e ambientais); 

c. Reduzindo os custos de gestão e administração; 

d. Melhorando a sua competitividade; 

b) Disponibilizar através da utilização de um edifício existente na parcela SPC capacidade para 

armazenagem de produtos fungicidas à base de enxofre e respetivas matérias-primas 

embaladas, o que simultaneamente permitirá reorganizar a armazenagem de matérias-
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primas e produtos no âmbito da atividade industrial desenvolvida pela SAPEC Agro em 

Setúbal; 

c) Disponibilizar capacidades adicionais de produção de forma a poder sem constrangimentos, 

em termos de capacidades instaladas e licenciadas, dar resposta a aumentos de procura 

decorrentes do processo de internacionalização; 

d) Possibilitar ampliações/diversificações futuras das atividades industriais. 

Quanto à sua necessidade, o projeto enquadra-se fundamentalmente na implementação de uma 

estratégia de crescimento da SAPEC AGRO por via da internacionalização e da melhoria da 

competitividade, suportada por uma base consistente de preocupações com a qualidade, o ambiente 

e a segurança e saúde dos trabalhadores, com os seguintes objetivos: 

a) Aumento do volume de vendas consolidado, principalmente pelo aumento das vendas no 

mercado externo; 

b) Conquista de uma quota de mercado significativa no mercado espanhol; 

c) Consolidação da posição de liderança no mercado nacional. 

Neste âmbito salienta-se que o crescimento da SAPEC Agro tem sido suportado pela expansão da sua 

presença nos mercados internacionais, que como já referido têm atualmente um peso superior a 

65% do volume de negócios total da Empresa. 

II.2 Antecedentes do Projeto 

O presente projeto foi antecedido do desenvolvimento da engenharia básica e de estudo de 

viabilidade técnico económica com vista a suportar a decisão de investimento. À data da realização 

deste estudo encontra-se em curso a elaboração da engenharia de detalhe. 
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IV. CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO  

IV.1 Caraterização do estado atual do ambiente natural  

Considerando a localização atual da Fábrica de Enxofres e da parcela SPC onde se irá implantar o 

projeto (Capítulo III), o âmbito espacial da caracterização do estado atual do ambiente natural para 

os vários descritores tem dimensão variável podendo incidir desde o nível micro (das fábricas da 

SAPEC Agro), até uma escala local (Parque Industrial SAPEC Bay/Península da Mitrena), à escala 

municipal (concelho de Setúbal) ou à escala regional (Península de Setúbal/ Área Metropolitana de 

Lisboa), encontrando-se esta variação da escala de análise dependente da relevância do descritor 

analisado e/ou da disponibilidade de informação. 

IV.1.1 Geologia e geomorfologia  

A área de estudo insere-se na grande unidade geotectónica correspondente à Bacia Terciária do Tejo 

- Sado, que corresponde a uma bacia sedimentar formada por depósitos terciários e quaternários, 

com orientação NE-SW. A formação geológica dominante pertence ao “Complexo greso-argiloso de 

Algeruz e de Monte do Pinheiro”, datado do Pliocénico, correspondente às Formações de Santa 

Marta e de Marco Furado1, constituído por areias, arenitos e argilas cinzentas ou esverdeadas, 

associadas a ambiente fluvio-estuarino (Volda, 2004). De acordo com a Carta geológica da Área 

Metropolitana de Lisboa (Figura IV.1.1.1), a área em estudo apresenta também formações do 

Holocénico. 

 

                                                           

 

1
 De acordo com Dias, R., e Pais, J., (2009) Homogeneização da Cartografia Geológica do Cenozóico da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), Comunicações Geológicas, Lisboa, pp 39-50 
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Figura IV.1.1.1 – Esquema das folhas da Carta Geológica da região da AML, na escala 1/50 000 (In Dias e Pais, 2009) 

 

De acordo com a informação constante de EIA anteriormente desenvolvidos para projetos 

localizados na envolvente próxima do local do projeto (IPA, 2013; Volda, 2004), são referidas como 

presentes na península da Mitrena as seguintes formações geológicas: 

Holocénio – Constituído por depósitos aluvionares, correspondentes ao vale da linha de água, sendo 

de composição predominantemente arenosa e de cor amarelo-acizentada; 

Pliocénico – Constitui a formação mais visível, cobrindo maioritariamente a superfície topográfica, 

cuja espessura atinge 100 a 120 metros. Esta unidade é constituída por um complexo de materiais 

heterogéneos, representado por areias médias a finas, amarelo-avermelhadas, por vezes compactas, 

com intercalações de lentículas argilosas e passagem a argilo-siltosas, ocorrendo ainda pequenos 

leitos de seixos e calhau rolado. Esta formação geológica foi identificada nos resultados das 

sondagens efetuadas no âmbito de um EIA com incidência em terrenos adjacentes à parcela SAPEC 

Agro; 

Miocénico - Encontra-se subjacente à unidade anterior, sendo constituída por séries com 

características distintas nomeadamente, um complexo de grés muito argiloso a margoso nos níveis 

superiores, com cerca de 30 metros de espessura, seguindo-se em profundidade um complexo 
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gresso-calcário, que integra as camadas aquíferas e contribuem para os elevados caudais explorados 

na zona, correspondem a alternância de grés margosos ou calcários com calcários gresosos. 

Em termos geomorfológicos a área do Parque Industrial SAPEC Bay apresenta variações de relevo 

pouco acentuadas desenvolvendo-se entre as cotas 5 e 35 m, sendo que a atual Fábrica de Enxofres 

se situa numa superfície plana, a uma cota de 9,5 m (Volda, 2004). Na parcela SPC as cotas situam-se 

entre 8 e 10 m, conforme levantamento topográfico (Anexo A).   

IV.1.1.1 Sismicidade 

Em termos de tectónica e sismicidade, Portugal, no contexto da tectónica de placas, situa-se na Placa 

Euroasiática, limitada a sul pela Falha Açores-Gibraltar (a qual corresponde a fronteira entre as placas 

Euroasiática e Africana) e, a oeste, pela Dorsal Médio-Atlântica.  

Com base na Carta de Issosistas de Intensidades Máximas (Figura IV.1.1.1.1), verifica-se que a 

Península da Mitrena, no concelho de Setúbal, encontra-se numa zona sísmica com intensidade 

máxima observada 9 na escala modificada de Mercalli com nível máximo 12, revelando assim uma 

sismicidade histórica importante associada a níveis considerados “desastrosos”2.  

                                                           

 

2
 Autoridade Nacional da Proteção Civil: 

[http://www.prociv.pt/RiscosVulnerabilidades/RiscosNaturais/Sismos/Pages/EmPortugalContinental.aspx]. 

Consulta em Dezembro de 2013.��



 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 84 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  
 

 

Figura IV.1.1.1.1 – Isossistas de Intensidades máximas no período 1755 – 1996 (Fonte: Atlas Digital do Ambiente, APA) 

 

Tendo em conta o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA3), 

em termos de caracterização da ação sísmica para projetos de construção o Continente encontra-se 

dividido em quatro zonas, inserindo-se a área de estudo na zona A correspondente à região de maior 

sismicidade. 

Em termos estruturais, a área da península de Mitrena e do Estuário do Sado é constituída por um 

sinclinal – Sinclinal de Albufeira – amplo e assimétrico, e é afectada pela Falha de Setúbal – Pinhal 

Novo com orientação NNW-SSE, e pela Falha da Arrábida situada no mar, com orientação E-W 

(Volda, 2004; IPA, 2013).  

IV.1.2 Hidrogeologia 

A descrição do descritor hidrogeologia incide sobre a caracterização qualitativa e quantitativa do 

aquífero.  

Do ponto de vista hidrogeológico, o local de estudo insere-se na unidade hidrogeológica Bacia 

Sedimentar do Tejo – Sado (Figura IV.1.2.1) que enquadra o sistema aquífero Margem Esquerda da 

Bacia do Baixo Tejo, constituído por várias formações porosas, que variam o comportamento 

                                                           

 

3
 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio. 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 85 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  
 

hidrogeológico de aquífero confinado a semi-confinado devido às frequentes variações verticais e 

laterais das fácies litológicas (Almeida et al, 2000). O sistema aquífero ocupa o perímetro da bacia 

sedimentar e tem uma espessura média de 200 a 300 m, chegando a atingir os 600 a 700 m no 

centro da Península de Setúbal, sendo caracterizado por um conjunto alternante de camadas 

aquíferas separadas por outras de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e aquiclusos) 

(Volda, 2004).  

Este sistema aquífero configura a mais importante unidade hidrogeológica do país, sendo constituído 

por dois subsistemas com ligações hidráulicas (IPA, 2013; Volda, 2004; Mendonça, 1993):  

• O subsistema superior de aquífero livre, instalado nas camadas do topo do Pliocénico e 

depósitos detríticos mais recentes, que se sobrepõe a um aquífero confinado, multicamada, 

instalado nas camadas da base do Pliocénico do Miocénico superior (greso-calcárias), 

essencialmente arenoso, com a base a cerca de 100 m de profundidade, contacta 

diretamente ou por intermédio de aluviões, com o Estuário do Sado, contendo água salgada. 

A direção de fluxo deste aquífero é de E-NE para W-SW.  

• O subsistema inferior de aquífero confinado, também multicamada cujo suporte litológico 

são as formações greso-calcárias da base do Miocénico, tendo uma espessura total superior 

a 500 m, é constituído por várias unidades hidrogeológicas. A direção do fluxo é para NW. É 

neste sistema aquífero que estão instaladas as principais captações de água para utilização 

industrial e doméstica da área.  
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Figura IV.1.2.1 – Enquadramento litoesta
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Ambiental (IPA, 2013), que indicam teores elevados de arsénio, CQO4, CBO5 e pH acima dos valores 

máximos recomendados para águas subterrâneas destinadas à produção de água para consumo 

humano.  

A permeabilidade do aquífero livre varia consoante a litologia dominante. Assim, as formações 

pliocénicas representadas por camadas areno-argilosas a argilo-arenosas apresentam uma 

permeabilidade média a baixa, em função da percentagem de finos que as caracterizam (IPA, 2013). 

Por outro lado, os estratos predominantemente arenosos possuem uma permeabilidade média a 

alta, a qual aumenta com a diminuição da componente fina. Os dados do Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH)6 apontam para valores de transmissividade no Pliocénico 

entre 100 e 3000 m²/dia, admitindo-se uma recarga na ordem dos 30% (180 mm/ano) da 

precipitação média anual de 600 mm para a região. 

Os níveis argilosos, ocorrentes na base do aquífero livre, mais ou menos contínuos, limitam a 

conectividade hidráulica com o aquífero confinado ou semi-confinado subjacente, instalado nas 

camadas base do Pliocénico/topo do Miocénico. Também, as formações margosas espessas 

funcionam como um aquitardo e barreira efetiva à migração vertical, proveniente do conjunto 

aquífero sobrejacente. 

O aquífero confinado apresenta maior potencial de exploração, com águas em geral de boa 

qualidade (Mendonça, 1993) e, de acordo com a informação fornecida pela SAPEC Agro, onde se 

situam algumas captações para a indústria local, como é o caso de dois furos titulados por licença 

emitida a favor da SAPEC Parques Industriais. Contudo, foram já identificadas situações de influência 

de água salgada (intrusão salina) nas captações. 

A recarga destes aquíferos ocorre diretamente por infiltração da precipitação a partir da superfície, 

devido ao grau de permeabilidade que caracteriza as formações geológicas identificadas em conjunto 

com o fraco declive no local (IPA, 2013).  

                                                           

 

4
 Carência Química de Oxigénio 

5
 Carência Bioquímica de Oxigénio 

6
 SNIRH: [http://snirh.pt/snirh/_atlasagua/sistemasaquiferos/mostra_ficha.php?aquif=T3, Consulta em 

Dezembro de 2013].�
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Não existe informação piezométrica que permita verificar a direção do escoamento das águas 

subterrâneas na área de estudo. 

IV.1.3 Solos 

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Setúbal (PDMS) a atual fábrica de enxofre da SAPEC 

Agro insere-se numa zona classificada como “espaço industrial existente” 7, bem assim como o local 

de instalação da nova fábrica. 

Os solos da área são considerados como tendo um reduzido valor pedológico e agrológico (Volda, 

2007). Predominam os solos litólicos não húmidos de arenitos, também considerados solos brutos, 

são solos não evoluídos que possuem características muito próximas às das rocha-mãe, e teores em 

matéria orgânica reduzidos, que em termos de textura se consideram arenitos pedregosos.  

Encontram-se igualmente nesta área regossolos psamíticos não húmidos, constituídos por materiais 

detríticos relativamente grosseiros, e igualmente desprovidos de matéria orgânica. Estes solos são 

arenosos, soltos, mais ou menos ácidos e pouco diferenciados. Incluem as areias de dunas e doutras 

formações geológicas mais antigas, em geral de fraca vegetação xerófita.  

Outro tipo de solos com relativa representatividade são os podzóis com surraipa de/ou sobre 

arenitos consolidados, que configuram solos mais evoluídos, de cor clara, com considerável 

acumulação de compostos húmicos. Têm textura muito ligeira, predominando as frações de  areia 

grossa e fina, mais frequentemente a primeira, sobre as restantes, sendo o teor orgânico em geral 

baixo. De forma menos representativa, encontram-se ainda na área em estudo os podzóis sem 

surraipa de areia ou arenito (não hidromórficos), os solos salinos de salinidade elevada de textura 

pesada (solo halomórficos) e os solos salinos de salinidade moderada de rochas detríticas não 

descriminadas (Volda, 2007; Volda, 2003). 

Nas imediações da atual localização da fábrica de enxofres o subsolo é constituído por areias de grão 

fino e médio a fino, com a presença de alguma fração de natureza siltosa e/ou argilosa, por vezes 

com alguns seixos disseminados e níveis ou lentículas intercalares de argilas e siltes. Em concordância 

com o já acima descrito, verificou-se nos solos analisados a alternância de níveis arenosos e argilo-

                                                           

 

7 
Planta de Ordenamento (Usos do solo). Escala 1: 10 000. Dezembro de 1999. 
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arenosos, evidenciando diferentes graus de compacidade/consistência apresentando do topo para a 

base, solos muito duros, compactos até muito compactos. Na parcela SPC o subsolo é constituído 

essencialmente por areias de grão fino e médio a fino, de várias tonalidades, desde cores 

esbranquiçadas a tons mais alaranjados ou acastanhados, com fração siltosa e/ou argilosa, por vezes 

com alguns seixos ou fragmentos disseminados, intercaladas por níveis de argilas e siltes 

esverdeadas-acinzentas ou alaranjadas, litologia semelhante à da parcela SAPEC Agro acima descrita. 

No âmbito deste descritor, salienta-se que a DIA (Declaração de Impacte Ambiental) relativa ao 

processo de AIA nº 139 – “Ampliação da Unidade de Formulação e Ensacamento de Enxofre” refere: 

“As questões referentes à eventual contaminação dos solos, terão de ser igualmente abordadas de 

acordo com a legislação aplicável à data da desativação, tendo em consideração o uso futuro das 

instalações e procedendo a uma avaliação do grau de contaminação do solo, tendo em atenção que 

tais eventuais contaminações estarão associadas à presença de enxofre. Deve ser apresentado um 

plano de descontaminação de solos, caso seja detetada contaminação do solo na fase de 

exploração”.  

Face ao referido e tendo em conta que:  

i. estão implementadas na fábrica de enxofres um conjunto de medidas de prevenção/controlo 

de situações de derrame para o solo/águas subterrâneas (Capítulo III); 

ii. durante o funcionamento da fábrica de enxofres não foram registadas situações (acidentais 

ou não) com potencial para provocar contaminação dos solos/águas subterrâneas;  

iii. o enxofre bruto - substância manuseada em maior quantidade e presente a granel na eira e 

no interior dos equipamentos é classificado apenas como irritante não sendo classificado 

como perigoso para o ambiente;  

iv. as restantes substâncias (perigosas) presentes na fábrica, encontram-se em quantidades 

reduzidas, acondicionadas em big bags ou sacos e apenas durante o tempo necessário ao seu 

processamento e/ou embalamento, sendo posteriormente expedidas para armazém na 

parcela SAPEC Agro; 
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não se considera que exista ou tenha existido potencial para a ocorrência de contaminação dos 

solos/águas subterrâneas decorrentes da fábrica de enxofres, não se justificando a realização de 

qualquer estudo de contaminação dos solos.  

Refira-se contudo que, tendo em conta as atividades históricas desenvolvidas na área atualmente 

ocupada pela SAPEC Agro e parcela SPC (Barroso, 1996), desde final da década de 20, é provável a 

existência na Península da Mitrena de situações de passivo ambiental (contaminação histórica) 

relacionada com as atividades aí desenvolvidas. Em concreto refira-se que a península de Mitrena 

tem sido ocupada/utilizada por atividades industriais, essencialmente com a produção de adubos 

fosfatados. Nesta atividade, que atingiu o seu auge em meados da década de 1980, foi utilizado o 

ácido sulfúrico, sendo a sua produção efetuada a partir de cinzas de pirite, correspondente 

transporte e deposição não controlada de cinzas de pirite. Na parcela propriedade da SPC, existiu 

mesmo uma fábrica de produção de ácido sulfúrico, que terá existido de 1971 a 1994.  

IV.1.4 Flora e vegetação 

IV.1.4.1 Enquadramento biogeográfico 

Em termos biogeográficos e segundo Costa et al. (1998), a zona em estudo inclui-se nas seguintes 

unidades, da mais geral para a mais específica, das quais se caracterizam as duas últimas: 

 

O Sector Ribatagano-Sadense é um território essencialmente plano constituído pelas areias e 

arenitos plistocénicos e miocénicos dos vales do Tejo e Sado, terminando junto a Melides. Inclui 

ainda a calcária da Serra da Arrábida. Situa-se maioritariamente no andar termomediterrânico sub-

húmido. Armeria rouyana, A. pinifolia, Juniperus navicularis, Thymus capitellatus, Limonium daveaui, 

Serratula alcalae subsp. aristata e Halimium verticillatum são táxones endémicos deste Sector. 

Região Mediterrânea 

Sub-região Mediterrânea Ocidental 

Super-província Mediterâneo-ibero-atlântica 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense 

Sector Ribatagano-Sadense 

Superdistrito Sadense 

Reino Holártico 
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Limonium lanceolatum tem também aqui o seu limite setentrional, Euphorbia transtagana, Serratula 

monardii e Narcissus fernandesii têm a sua maior área de ocorrência nesta unidade. A vegetação 

dominante é constituida por sobreirais (Oleo-Quercetum suberis e Asparago aphylli-Quercetum 

suberis), as murteiras (Asparago aphylli-Myrtetum communis), os matagais de carvalhiça (Erico-

Quercetum lusitanicae) e pelo mato psamofílico endémico deste Sector: Thymo capitellati-

Stauracanthetum genistoidis. O salgueiral Salicetum atrocinero-australis é comum no leito de cheias 

das linhas de água bacias do Sado e Tejo. 

O Superdistrito Sadense é uma área onde os solos são frequentemente de origem aluvionar, 

resultantes de areias podzolizadas ou assentes em cascalheiras duras e arenitos miocénicos 

(formação da Marateca). Engloba a Península de Setúbal, as areias do vale do Sado até Melides e Stª 

Margarida do Sado. Tem como espécies endémicas Malcolmia 

lacera subsp. gracilima e Santolina impressa. Por outro lado o Ulex australis subsp. welwitschianus, 

Helianthemum apeninum subsp. stoechadifolium e a Myrica gale têm aqui a sua maior área de 

distribuição Este último táxone ocorre nos biótopos pantanosos da Alnetea glutinosae. O Oleo-

Querceto suberis sigmetum é a série de vegetação que ocupa a maior parte do território. A sua etapa 

regressiva subserial mais conspícua é o mato psamofílico Thymo capitellati-Stauracanthetum 

genistoidis. No entanto, possui algumas comunidades endémicas: o matagal de carvalhiça Junipero 

navicularis-Quercetum lusitanicae, o zimbral Daphno gnidi-Juniperetum navicularis, o tojal/urzal 

mesofítico Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani, o prado psamofílico anual Anacortho 

macranthero-Arenarietum algarbiensis e o mato camefítico de areias nitrofilizadas Santolinetum 

impressae. As associações de lagoas e turfeiras estão presentes nas depressões húmidas: - o 

salgueiral palustre Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae, o urzal/tojal higrófilo Cirsio welwistschii-

Ericetum ciliaris, o juncal/arrelvado hidrofítico Cirsio palustris-Juncetum rugosi, a associação de 

lagoas Anagallido tenellae- Rhynschoporetum rugosi e as turfeiras baixas Utriculario gibbae-

Sphagnetum auriculatae. 

IV.1.4.2 Enquadramento fitogeográfico 

De acordo com a classificação Fitogeográfica de Franco (1971, 1973 e 1994), verifica-se que a nova 

área de implantação da Fábrica de Enxofre encontra-se localizada na área fitogeográfica denominada 

por Sudoeste Setentrional (SW - set.). 
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IV.1.4.3 Vegetação natural potencial da Região 

Segundo vários autores (Braun-Blanquet, 1956; Vasconcellos e Franco, 1958; Rivas-Martinez, 1974) 

todo o território continental português seria coberto por florestas climácicas de quercínea, de acordo 

com a Figura IV.1.4.3.1. 

 

 

Figura IV.1.4.3.1 - A distribuição de Quercus espontâneos em Portugal (adaptado de Ribeiro, 1994) 
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Hoje em dia estas formações vegetais são apenas encontradas em agrupamentos vestigiais e em 

muitos casos formando unidades muito degradadas. A sua existência ou mesmo os vestígios de uma 

eventual regeneração apresentam grande importância ecológica e mesmo conservacionista. 

De acordo com análise dos dados bioclimáticos e biogeográficos da área de estudo, considera-se que 

a vegetação natural da região consistia em matas marcescentes a perenifólias com dominância do 

Quercus suber, conhecido vulgarmente por sobreiro. 

IV.1.4.4 Vegetação atual  

O coberto vegetal da região em estudo sofreu ao longo dos anos uma profunda modificação com a 

alteração do uso dos solos.  

Presentemente na área de estudo não existe qualquer mancha de vegetação, uma vez que a 

totalidade da área de intervenção, quer da fábrica atual quer da parcela onde está previsto a 

implantação da nova fábrica, encontra-se numa zona industrial com várias décadas, apenas com 

espécies herbáceas de reduzido valor florístico.  

IV.1.4.5 Elenco florístico 

Foi realizada uma inventariação no mês de Dezembro de 2013, ao longo da área em estudo, com o 

objectivo de identificar as espécies vegetais existentes na área em estudo.  

Devido à época do ano e ao reduzido prazo para realizar a inventariação, surgiram diversas 

dificuldades na identificação das espécies, principalmente das herbáceas, pois não se encontravam 

em floração, elemento básico de identificação. Contudo, todas as espécies encontradas são 

herbáceas sem valor florístico e conservacionista conhecidas por espécies ruderais (comunidades 

vegetais que se desenvolvem em ambientes fortemente perturbados pela ação humana, depósitos de entulho, 

aterros, bermas de caminhos e espaços similares).  

Na área de intervenção foram identificadas algumas das seguintes espécies e as restantes 

consideram-se que existam devido às condições do meio existente, no entanto nem todas foram 

confirmadas devido à falta de floração na data do levantamento: 

Compositae/Asteraceae 

Chrysanthemum coronarium L. (Malmequer) 
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Conyza canadensis (L.) Cronq.(Avoadinha) 

Crepis capillaris (L.) Wallr. (Almeirão Branco) 

Senecio vulgaris L. (Tasneirinha) 

Malvaceae 

Lavatera arborea L. (Malvaisco) 

Lavatera cretica L. (Malva Bastarda) 

Oxalidaceae 

Oxalis pes-caprae L. (Trevo Azedo) 

Scrophulariaceae 

Digitalis purpurea L. subsp. purpurea (Dedaleira) 

Scrophularia scorodonia L. (Escrofularia) 

Umbelliferae/Apiaceae 

Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) P. Coutinho (Funcho) 

Urticaceae 

Parietaria mauritanica Durieu (Parietaria) 

Urtica dioica L. (Urtiga Maior) 

Urtica membranacea Poir. (Urtiga) 

IV.1.4.6 Espécies RELAPE 

As espécies designadas de modo abreviado por RELAPE, são as espécies raras, endémicas, 

localizadas, ameaçadas e em perigo de extinção. Entre estas têm especial importância as 

mencionadas na Diretiva 92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos 

habitats naturais da fauna e da flora selvagens), recentemente alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 
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Da inventariação florística realizada na área em estudo não se identificou qualquer espécie vegetal 

classificada como RELAPE. 

IV.1.5 Fauna 

A área de estudo situa-se na proximidade (cerca de 1 km para Norte e 4 km para Sul) da Reserva 

Natural do Estuário do Sado (RNES)8, área protegida que integra o Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC)9 e que se enquadra na definição de área sensível10 na aceção do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de Outubro. A RNES contém diferentes estatutos de conservação, 

nomeadamente:  

Sítio da REDE NATURA 2000 PTCON0011, Estuário do Sado ao abrigo da Diretiva 92/43/CEE, Diretiva 
Habitats11,  

                                                           

 

8 
Reserva Natural do Estuário do Sado criada pelo Decreto-lei nº 430/80, de 1 de Outubro. A Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 182/2008, de 24 de Novembro - Aprova o Plano de Ordenamento da Reserva Natural 

do Estuário do Sado. 

9 
Criado pelo Decreto-lei nº 142/2008, de 24 de Julho, que estabelece o Regime Jurídico da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade e revoga o Decreto-Lei nº. 264/79, de 1 de Agosto, e Decreto-Lei nº. 19/93, de 23 

de Janeiro. Declaração de Retificação nº 53-A/2008, (D.R. nº 183, Série I, Suplemento de 2008-09-22), que 

retifica o Decreto-Lei n.º142/2008, de 24 de Julho, que estabelece o Regime Jurídico da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade. 

10
 Artigo 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro: "a) «Áreas sensíveis», i) Áreas 

protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; ii) Sítios da Rede Natura 2000, 

zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à 

conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em 

vias de classificação definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro." 

11
 Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de Abril (alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro), que procedeu à transposição para a 

ordem jurídica interna da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação 

dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE,�
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• Zona de Proteção Especial (ZPE) (PTZPE0011), ao abrigo da Diretiva 79/409/CEE (Diretiva 

Aves)12  que integra diretamente a rede Natura 2000; 

• Lista de Sítios da Convenção de RAMSAR - classifica o Estuário do Sado como zona húmida de 

importância internacional - "Estuário do Sado" (7 de Maio 96) (sítio RAMSAR nº 826)13. 

Foi efetuado o mapeamento da área de estudo e respetivo enquadramento face aos estatutos de 

conservação14 acima referidos, utilizando como base a planta de ordenamento do município de 

Setúbal15. A Figura IV.1.5.1 apresenta as áreas dos estatutos de conservação e a Figura IV.1.5.2 

permite em alternativa visualizar os contornos dos estatutos de conservação. 

                                                                                                                                                                                     

 

do Conselho, de 13 de Maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no domínio do ambiente, devido à 

adesão da República da Croácia. 

12
 Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de Abril (alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro), que procedeu à transposição para a 

ordem jurídica interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril 1979, relativa à conservação das 

aves selvagens (diretiva aves), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013, que 

adapta determinadas diretivas no domínio do ambiente, devido à adesão da República da Croácia. 

13
 Disponível em: (http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf), (http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-

documents-list-anno-portugal/main/ramsar/1-31-218%5E16081_4000_0__), 

(http://www.icnf.pt/ICNPortal/vPT2007-AP-EstuarioSado/A+Reserva/Estatutos+de+Conservacao/).  

14
 Informação cartográfica em shapefile referente a Áreas Protegidas, Rede Natura e Sítios Ramsar, disponível 

no site do ICNF [http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/cart/ap-rn-ramsar-pt, obtida em Dezembro de 2013].  

15
 Planta de ordenamento do município de Setúbal do PDM em vigor (1994). Informação disponibilizada em 

shapefile pela Câmara Municipal de Setúbal em Dezembro de 2013.  
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Figura IV.1.5.1 - Enquadramento das áreas dos Estatutos de Conservação na envolvente da Fábrica de Enxofres e município de Setúbal 

 

 

 

Figura IV.1.5.2 - Enquadramento dos limites dos Estatutos de Conservação na envolvente da Fábrica de Enxofres e município de Setúbal 
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O estuário do Sado constitui uma zona húmida importante do ponto de vista ictiológico, 

malacológico e ornitológico, com uma significativa diversidade paisagística e funcionando como local 

de importância internacional para a nidificação de algumas espécies16.  

Informação constante de bibliografia consultada (IPA, 2013), refere a presença das seguintes 

espécies na área em estudo: Cegonha (Ciconia ciconia), a Felosa-do-mato (Sylvia undata), a Rola-

comun (Streptopelia turtur), a Gaivota (Larus cachinnans), o Perna-longa (Himantopus himantopus), o 

Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadius alexandrinus), a Andorinha-do-mar-de-testa-branca 

(Sternula albifrons) e o Abelharuco (Merops apliaster). Devido ao facto da área de estudo estar 

incluída numa zona industrial, com elevado tráfego rodoviário e ferroviário, a presença da fauna 

restringe-se maioritariamente à avifauna. 

IV.1.6 Clima 

Considerando a classificação climática de Koppen, o clima na região do Vale do Sado, onde se situa 

atualmente a Fábrica de Enxofres da SAPEC Agro e onde será concretizado o projeto, corresponde ao 

tipo climático Csa − clima temperado, sub-húmido, de Verões secos e quentes. 

IV.1.6.1 Precipitação 

Considerando os dados das Estações Meteorológicas Setúbal (de coordenadas: latitude 38º31’; 

longitude 8º54’) e Setúbal/Setenave (de coordenadas: latitude 38º29’; longitude 8º49’), são 

apresentados no quadro seguinte os valores relativos à precipitação máxima diária e média mensal, 

observadas em vários períodos: 

                                                           

 

16 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): [http://portal.icnf.pt/ICNPortal/vPT2007-AP-

EstuarioSado]. Consulta em Dezembro de 2013. 
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Tabela IV.1.6.1.1 – Precipitações Máximas Diárias e Médias Mensais registadas nas Estações Meteorológicas Setúbal e Setúbal/Setenave 

 

A representação gráfica dos valores acima referidos é apresentada nos gráficos seguintes: 

 

Gráfico IV.1.6.1.1 – Precipitação Máxima Diária registada na Estação Meteorológica Setúbal, período 1951-1980 

 

Precipitação Média 

Mensal

(mm)

Setúbal Setúbal/ Setenave Setúbal

(1951-1980) (1974-1988) (1960-1990)

Jan 80,6 31,8 114,46

Fev 50,2 54 106,86

Mar 69,7 37,2 69,82

Abr 50,8 34,5 60,43

Mai 58,2 17 41,89

Jun 44,6 16 21,18

Jul 13,1 21 4,48

Ago 22,8 7,1 3,46

Set 57,8 49 23,66

Out 97,5 57 76,56

Nov 88,4 59 109,05

Dez 74,6 65 112,89

Meses

Precipitação Máxima Diária

(mm)
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Gráfico IV.1.6.1.2 – Precipitação Máxima Diária registada na Estação Meteorológica Setúbal/Setenave, período 1974-1988 

 

 

Gráfico IV.1.6.1.3 – Precipitação Média Mensal registada na Estação Meteorológica Setúbal, período 1960-1990 

 

Verifica-se assim no que se refere à precipitação, que há maior ocorrência nos meses de Janeiro, 

Fevereiro, Novembro e Dezembro, sendo os meses de Julho e Agosto os meses tipicamente com 

menor precipitação. Quanto à precipitação média anual, foi de 737,3 mm para o período de 1960 a 

1990. 
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IV.1.6.2 Direção e intensidade do vento 

Na Tabela IV.1.6.2.1, elaborado com base em dados da Estação Meteorológica Setúbal (de 

coordenadas: latitude 38º31’; longitude 8º54’, a uma altura de 35 m e em que o anemómetro está a 

4 m de altura), são apresentados os dados relativos à intensidade do vento, para o período de 1960 a 

1990: 

 

Tabela IV.1.6.2.1 – Intensidades do Vento registadas na Estação Meteorológica Setúbal - Período 1960-1990 

 

A representação gráfica dos valores acima referidos é apresentada no Gráfico IV.1.6.2.1. 

 

Gráfico IV.1.6.2.1 – Intensidades Médias do Vento registadas na Estação Meteorológica Setúbal,– Período 1960-1990  

 

Meses

Intensidade Média do 

Vento 

(km/h)

Jan 5,6

Fev 6,65

Mar 6,91

Abr 7,75

Mai 8,02

Jun 7,89

Jul 8,37

Ago 8,37

Set 6,54

Out 5,9

Nov 5,53

Dez 5,86
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Relativamente à intensidade do vento verifica-se assim uma velocidade média que varia entre 5,60 e 

8,37 km/h, sendo os meses de Julho e Agosto os mais ventosos.  

Em relação à orientação do vento de acordo como os dados de 1974-1988 (Estação Meteorológica 

Setúbal/ Setenave) verifica-se uma predominância de Norte (32,2%), Sul (14,3%), Noroeste (13,8%) e 

Sudoeste (13,4%), tal como se pode comprovar pela tabela e gráfico, seguintes: 

 

Tabela IV.1.6.2.2 – Frequência de Rumo de Ventos registadas na Estação Meteorológica Setúbal/Setenave 

 

 

Gráfico IV.1.6.2.2 – Frequência de Rumo de Ventos registadas na Estação Meteorológica Setúbal/Setenave – Período 1974-1988 

 

Mês N NE E SE S SW W NW C

Jan 34,7 8,3 5,5 8,7 12,5 7 9,6 11 2,7

Fev 26,7 6,7 5 6,4 20,8 10,3 9,7 13,3 1,1

Mar 32,4 6,9 5,2 5,8 11,3 10,6 10,8 16,4 0,7

Abr 27,3 5,9 4,6 5,9 14,5 14 13,7 13,8 0,3

Mai 30,4 4,5 1,2 1,6 12,4 16,6 12,6 20,5 0,3

Jun 29,5 1,9 1,5 2,3 15,4 20,6 12,7 16,1 0,1

Jul 37,1 2,9 1,6 0,8 11,4 19,1 9,1 17,5 0,6

Ago 40,2 2,9 1,4 1,6 13,2 14,8 7,7 17,5 0,7

Set 29,1 4,9 3,3 3,9 19,3 18 9,9 9,6 2

Out 30,9 7,1 3,6 6,1 13,7 12,7 11,8 12,5 1,6

Nov 36,5 9,3 6,5 8,2 11,4 8,4 8,4 9,8 1,4

Dez 30,8 7,9 6,7 8,2 17,2 8,6 11,2 7,7 1,8

Ano 32,2 5,7 3,8 4,9 14,3 13,4 10,6 13,8 1,1
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No Gráfico IV 1.6.2.3 apresentam-se as frequências de ventos predominantes por mês registadas no 

período a que se referem os dados da tabela anterior. 

 

Gráfico IV.1.6.2.3 – Ventos predominantes por mês registados na Estação Meteorológica Setúbal/Setenave – Período 1974-1988 

 

A rosa-dos-ventos referente aos dados apresentados acima, está ilustrada na Figura IV.1.6.2.1. 

 

Figura IV.1.6.2.1 – Rosa-dos-ventos Estação Meteorológica Setúbal/Setenave – Período 1974-1988 
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IV.1.6.3 Temperaturas atmosféricas 

A Tabela IV.1.6.3.1, elaborada com base em dados da Estação Meteorológica Setúbal para o período 

de 1960 a 1990, apresenta os indicadores relativos à temperatura para a região: 

 

 

Tabela IV.1.6.3.1 – Temperaturas registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1960-1990 

 

Em que: 

Temperatura máxima – representa a média das temperaturas máximas verificadas no período; 

Temperatura mínima – representa a média das temperaturas mínimas verificadas no período; 

Temperatura média – representa a média das temperaturas médias verificadas no período; 

Temperatura máxima absoluta – representa o valor mais elevado da temperatura observado no 

período; 

Temperatura mínima absoluta – representa o valor mais baixo da temperatura observado no 

período; 

A representação gráfica dos indicadores referidos acima é a seguinte: 

Meses

Temperatura 

Máxima

(ºC)

Temperatur

a Mínima

(ºC)

Temperatur

a Média

(ºC)

Temperatura 

máxima absoluta 

(ºC)

Temperatura 

mínima absoluta 

(ºC)

Jan 15,13 5,28 10,21 21 -5,1

Fev 16,05 6,62 11,33 25,6 -4,6

Mar 17,99 7,38 12,69 27,1 -2,5

Abr 19,6 9,2 14,39 29,4 -0,7

Mai 22,64 11,32 16,97 36 3

Jun 26 13,95 19,98 41,9 5,4

Jul 28,83 15,67 22,26 40,2 7,9

Ago 28,94 15,82 22,5 40,9 9

Set 27,33 14,51 20,93 41,3 7,6

Out 22,7 11,98 17,51 36,5 1,7

Nov 18,38 8,5 13,79 28,2 -2,4

Dez 15,56 6,13 10,81 22,9 -4,1
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Gráfico IV.1.6.3.1 – Temperaturas Máximas, Mínimas e Médias registadas na Estação Meteorológica Setúbal Período 1960-1990 

 

 

Gráfico IV.1.6.3.2 – Temperaturas Máximas e, Mínimas Absolutas registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1960-1990 

 

Pela análise da tabela apresentada anteriormente constata-se que a temperatura média, para o 

período considerado, varia entre 10,21ºC e 22,50ºC. O mês mais frio é o Janeiro, apresentando uma 

temperatura mínima absoluta de -5,1ºC e uma temperatura média de 10,21 C. Os meses mais 
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quentes são Julho e Agosto, com temperaturas médias de 22,26ºC e 22,50ºC respetivamente. A 

temperatura máxima absoluta verificou-se no mês de Junho e foi de 41,9ºC. 

IV.1.6.4 Humidade relativa do ar 

A Tabela IV.1.6.4.1, elaborada com base em dados da Estação Meteorológica Setúbal para o período 

de 1960 a 1990, apresenta os indicadores referentes à humidade relativa (média das humidades 

relativas às 9UTC no período): 

 

Tabela IV.1.6.4.1 – Humidades relativas registadas na Estação Meteorológica Setúbal– Período 1960-1990 

 

A representação gráfica dos indicadores referidos acima é a seguinte: 

 

Gráfico IV.1.6.4.1 – Humidades Relativas Médias registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1960-1990 

Meses

Humidade 

Relativa às 9UTC 

(%)

Jan 86,1

Fev 82,23

Mar 77,03

Abr 72,35

Mai 67,97

Jun 67,77

Jul 66,1

Ago 67

Set 70,97

Out 77,84

Nov 81,87

Dez 83,97
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O clima é geralmente húmido, sendo a humidade relativa do ar às 09h00 UTC entre 66,10% e 86,20%. 

Os meses mais húmidos são os de Inverno (Nov - Fev) e os menos húmidos os meses de Verão (Jun - 

Ago).  

IV.1.6.5 Insolação 

A Tabela IV.1.6.5.1, elaborada com base em dados da Estação Meteorológica Setúbal para o período 

de 1952 a 1990, apresenta os indicadores referentes à insolação (n.º médio de horas): 

 

Tabela IV.1.6.5.1 – N.º Médio de Horas de Insolação, registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1952-1990 

 

A representação gráfica dos indicadores referidos acima é a seguinte: 

 

Gráfico IV.1.6.5.1 N.º Médio de Horas de Insolação registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1952-1990 

Meses
Insolação

(N.º Médio de Horas)

Jan 128,37

Fev 138,28

Mar 181,36

Abr 223,12

Mai 272,25

Jun 293,05

Jul 343,74

Ago 330,52

Set 243,26

Out 200,09

Nov 152,19

Dez 127,04
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Conclui-se assim que a insolação atinge um valor máximo nos meses de Julho e Agosto (cerca de 300 

horas) e um valor mínimo nos meses de Inverno, especificamente em Janeiro e Dezembro (128 e 127 

horas, respetivamente). 

IV.1.6.6 Nebulosidade 

A Tabela IV.1.6.6.1, elaborada com base em dados da Estação Meteorológica Setúbal para o período 

de 1952 a 1990, apresenta os indicadores referentes à nebulosidade: 

 

Tabela IV.1.6.6.1 – Classes de Nebulosidade, registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1952-1990 

 

A representação gráfica dos indicadores referidos acima é a seguinte: 

 

Gráfico IV.1.6.6.1 Classes de Nebulosidade registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1952-1990 

Meses
Nebulosidade 

(N> =8/10)

Nebulosidade

 (N <=2/10)

Jan 13 8,3

Fev 11,1 8,1

Mar 10,3 7,5

Abr 7,9 9,6

Mai 6,2 12,2

Jun 4,34 13,6

Jul 1,5 21,3

Ago 1,7 20,6

Set 4,3 13,8

Out 7,5 11,2

Nov 9,1 10,1

Dez 10 10,4
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Conclui-se assim que o céu limpo predomina nos meses mais quentes e o céu encoberto nos meses 

mais frios. 

IV.1.6.7 Número de dias com nevoeiro 

A Tabela IV.1.6.7.1, elaborada com base em dados da Estação Meteorológica Setúbal para o período 

de 1952 a 1990, apresenta os indicadores referentes ao número de dias com nevoeiro: 

 

Tabela IV.1.6.7.1 – N.º Médio de Dias com Nevoeiro, registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1952-1990 

 

A representação gráfica dos indicadores referidos acima é a seguinte: 

 

Gráfico IV.1.6.7.1 N.º Médio de Dias com Nevoeiro registadas na Estação Meteorológica Setúbal – Período 1952-1990 

 

Meses
Nevoeiro

 (N.º Médio de Dias)

Jan 2,6

Fev 2,1

Mar 1,5

Abr 0,7

Mai 0,2

Jun 0,6

Jul 0,2

Ago 0,8

Set 1,9

Out 1,9

Nov 2,2

Dez 2,1
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Conclui-se assim que os dias com nevoeiro predominam nos meses de Outono/Inverno. 

IV.1.6.8 Classes de estabilidade atmosférica 

Na tabela seguinte, elaborada com base em dados fornecidos pelo Instituto de Meteorologia, podem 

observar-se as classes de estabilidade atmosférica predominantes na região: 

 

Tabela IV.1.6.8.1– Classes de Estabilidade Atmosférica – anos 1990 - 1994 

 

Classes de estabilidade atmosférica: A – Extremamente instável; B – Moderadamente instável; C – 

Ligeiramente instável; D – Neutro; E – Ligeiramente estável; F – Moderadamente estável; G – 

Extremamente estável 

Os dados da tabela anterior permitem concluir que entre os anos de 1990 e 1994 as classes de 

estabilidade atmosférica que ocorreram com maior frequência foram a D (neutra) e a C (ligeiramente 

instável). 

IV.1.7 Recursos hídricos superficiais 

IV.1.7.1. Enquadramento espacial 

O projeto de “Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres “ consiste na transferência da fábrica 

de enxofres atualmente em laboração para uma nova instalação, a uma distância de cerca de 350 m 

no sentido sul/norte (ver Figura III.2.1.2.1). Por este facto o enquadramento espacial da situação de 

referência relativamente a massas de água superficiais foi considerado o mesmo, quer na situação 

pré-projeto quer na situação pós-projeto. 

Classe de Estabilidade 

Atmosférica

Frequência 

(%)

Velocidade Média 

(km/h)

A 0,03 0,5

B 16,7 7,9

C 19,41 11,3

D 19,75 17,3

E 13,06 13,1

F 18,36 8,7

G 12,59 5,3

Anos: 1990 – 1994 (Observações: 03, 09, 15, 21 UTC)
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A atual e a futura fábrica de enxofres localizam-se próximas do estuário do Sado, o qual se constitui 

assim como a principal massa de água superficial na área eventualmente influenciada pelo 

desenvolvimento do projeto em análise. Com efeito a área de intervenção localiza-se 

aproximadamente a 500 m a norte da do estuário e a cerca de 600 m a sul dos designados Esteiros 

do Sado, zona também parte integrante do estuário. O estuário do Sado é uma massa de água de 

morfologia complexa e que apresenta um volume de cerca de 500 hm3 e uma área superficial de 

cerca de 180 km2. A zona de montante do estuário é composta por dois canais designados por canal 

do Sado, com cerca de 35 km de comprimento e 700 m de largura e o canal da Marateca, situado na 

zona norte de estuário, a que corresponde cerca de 10% do caudal afluente ao estuário (Ferreira et 

al., 2004). A zona central do estuário tem uma profundidade média de 10 m, 20 km de comprimento 

e 5 de largura, ligando-se ao oceano atlântico através de um canal profundo com cerca de 1700 m de 

largura. 

IV.1.7.2. Aspetos relativos à qualidade da água 

O estuário do Sado encontra-se sujeito a pressões antropogénicas muito significativas, as quais estão 

associadas principalmente ao problema dos efluentes industriais com origem na península da 

Mitrena e à poluição de origem difusa decorrente da atividade agrícola que se desenvolve ao longo 

da bacia hidrográfica do rio Sado. As atividades agrícolas estão particularmente associadas à entrada 

de nutrientes no estuário, nomeadamente de azoto e fósforo. No entanto e de acordo com Ferreira 

et al. (2004), os efluentes industriais são de longe a principal fonte destes nutrientes, como se pode 

observar na Tabela IV.1.7.2.1. 

 

Tabela IV.1.7.2.1 – Fontes de azoto e fósforo para o estuário do Sado (adaptado de Ferreira et al., 2004) 

 

No Parque Industrial SAPEC Bay encontram-se de facto múltiplas indústrias com elevado potencial 

poluente em termos e nutrientes azoto e fósforo, com particular relevância dos sectores de 

produção de pasta de papel, indústria alimentar, suiniculturas e fertilizantes (Ferreira et al., 2004). 

Fonte
Azoto 

(ton ano
-1

)

Fósforo 

(ton ano
-1

)

Efluentes 

domésticos
191 41

Efluentes 

industriais
1262 355

Rio Sado e 

canal da 
300-600 85
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Além destas existem ainda fontes importantes de contaminação química, facto que constitui um 

risco efetivo para a qualidade da água no estuário. Apesar de ser de admitir uma potencial 

contribuição a partir das indústrias instaladas no Parque industrial SAPEC Bay, no caso particular da 

Fábrica de Enxofres, uma vez que o processo industrial não prevê quaisquer descargas de efluentes 

industriais, é de admitir que, quer na situação pós-projeto, esta não constituirá uma contribuição 

como fonte poluidora significativa. 

No âmbito da implementação da Diretiva Quadro da Água17 (DQA), transposta para direito nacional 

através da Lei da Água (Lei n. 58/2005, de 29 de dezembro), as autoridades nacionais procederam à 

identificação e classificação qualitativa das massas de água em território nacional (INAG, 2005), 

encontrando-se os resultados disponíveis através do sistema de informação designado por Intersig
18. 

Em função da diversidade e complexidade do estuário do Sado foram identificadas 6 massas de água, 

as quais foram classificadas quanto ao estado ou potencial ecológico, estado químico e risco de 

incumprimento dos objetivos estabelecidos na DQA.  

De acordo com o Relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista na DQA 

(INAG,2005), bem como os estudos desenvolvidos no âmbito do Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) (ARH-Alentejo, 2012), todas as 

massas de água do estuário apresentam um estado químico Bom, variando o estado/potencial 

ecológico entre Bom e Medíocre (Sado-WB5), como se pode observar na Figura IV.1.7.2.1. 

Relativamente às massas de água mais próximas da área de desenvolvimento do projeto em análise, 

é de salientar que para a zona dos esteiros do Sado, incluída na massa de água identificada como 

Sado-WB6, se regista uma classificação de Bom estado ecológico, classificando-se a massa de água a 

sul da parcela SAPEC (Sado-WB3) com Bom potencial ecológico (ver Tabela IV.1.7.2.2). 

                                                           

 

17
 Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000. 

18
 Acessível em “http://intersig-web.inag.pt/intersig/” (consultado em 20/01/2014)�
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Figura IV.1.7.2.1 - Classificação do estado ecológico no estuário (adaptado de Intersig, 2014 e ARH/Alentejo, 2012) 

 

 

Tabela IV.1.7.2.2 – Classificação de massas de água no estuário do Sado de acordo (artigo 5º da DQA) 

 

A importância ecológica dos esteiros do Sado justificaram a sua inclusão na RNES,  com classificações, 

de acordo com o PORNES, que variam entre proteção parcial de nível I e II e proteção complementar 

(Figura IV.1.7.2.2). Além do estuário do Sado, não se identificaram na área de implantação de projeto 

ou proximidades outras massas de água superficiais relevantes, encontrando-se apenas algumas 

linhas de água com escoamento durante curtos períodos de tempo, essencialmente durante ou logo 

após eventos de precipitação e com escoamento predominantemente no sentido sul/ norte ou seja, 

confluente com a zona dos esteiros do Sado. 

Risco* Estado químico
Estado/Potenci

al ecológico

Sado-WB1 em risco Bom Bom

Sado-WB2
não 

identificado
Bom Bom

Sado-WB3 em risco Bom Bom (Potencial)

Sado-WB4
não 

identificado
Bom Bom

Sado-WB5 em risco Bom Mediocre

Sado-WB6
não 

identificado
Bom Bom

Massa de água

Classificação

* Risco do incumprimento dos objectivos da DQA

Canal da 
Marateca

Canal do
Sado

O
ceano  Atlântico

SAPEC 
Bay

Esteiros do Sado

Mitrena

Sado-WB2

Sado-WB5

Sado-WB6

Sado-WB3Sado-WB1

0 2 4 6 Kilometers

N

LEGENDA:

Estado ecológico mediocre
Estado ecológico: Bom
Potencial ecológico: Bom

LImite do estuário do sado

km
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Figura IV.1.7.2.2 – Classificação das áreas incluídas na RNES19 

 

Apesar do estuário do Sado se tratar de uma massa de água bastante estudada, os dados de 

qualidade da água da Rede Nacional de Qualidade de Água (RNQA) e publicamente disponíveis 

através do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH), contemplam um total 

de 11 estações de monitorização, nem todas no entanto atualmente ativas e todas com conjuntos 

muito reduzidos de amostragens (Tabela IV.1.7.2.3).  

                                                           

 

19
 Informação cartográfica em shapefile referente a Áreas Protegidas, Rede Natura e Sítios Ramsar, disponível 

no site do ICNF [http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/cart/ap-rn-ramsar-pt, obtida em Dezembro de 2013]. 
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Tabela IV.1.7.2.3 – Estações de monitorização de qualidade da água da RNQA no estuário do Sado 

 

No âmbito do projeto em análise no presente estudo, ao reduzido número de dados disponíveis 

acresce o facto de que a maioria das estações de monitorização se encontra a distâncias 

consideráveis da área de intervenção e também de eventuais pontos de rejeição de águas residuais 

e/ou pluviais com origem na atual ou futura fábrica de enxofres (Figura IV.1.7.2.3). De facto, mesmo 

as estações mais próximas, identificadas na Figura IV.1.7.2.3 com os códigos 22D/02S (SADO - CAIS 

PIRITES/CAIS SAPEC) e 22E/01S (SADO - CANAL AGUAS MOURA B) dificilmente podem ser 

consideradas representativas de zonas do estuário do Sado que eventualmente possam sofrer 

impactes associados à atual ou futura fábrica de enxofres. No caso da estação 22D/02S, uma vez que 

eventuais escoamentos com origem na fábrica de enxofres, de acordo com a topografia do terreno e 

infraestruturas de drenagem de águas pluviais do Parque Sapec Bay, são conduzidas para a os 

esteiros do Sado, localizado a norte; no caso da estação 22E/01S  porque a distância e diferenças 

morfológicas entre os locais de potencial rejeição de efluentes (nos referidos esteiros) e de 

monitorização (estação 22E/01S) são demasiado significativas. 

Data inicial Data final

A_018 ESTUARIO SADO EXTINTA 09-10-1991 19-07-1993 19

22D/03S SADO - BOCA ESTUARIO ACTIVA 04-07-2010 04-07-2010 2

22D/02S SADO - CAIS PIRITES/CAIS SAPEC ACTIVA 04-07-2010 04-07-2010 2

23E/22 SADO - CANAL ARROZAIS EXTINTA 25-02-2002 21-09-2004 5

23E/01S SADO - CANAL ARROZAIS B ACTIVA 04-07-2010 04-07-2010 2

23E/02 SADO - CANAL COMPORTA ACTIVA 04-07-2010 04-07-2010 2

23E/23 SADO - CANAL AGUAS MOURA EXTINTA 22-09-2003 21-09-2004 5

22E/01S SADO - CANAL AGUAS MOURA B ACTIVA 04-07-2010 04-07-2010 2

23E/25 SADO - SETENAVE EXTINTA 25-02-2002 21-09-2004 5

22D/26 SADO - SETUBAL EXTINTA 25-02-2002 21-09-2004 5

23D/02S SADO - TROIA INTERIOR ACTIVA 04-07-2010 04-07-2010 2

Código Nome Estado
Período de dados Número de 

amostragens
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Figura IV.1.7.2.3 – Estações da Rede de Qualidade da Água no estuário do Sado. 

 

Face ao exposto, entende-se adequado no âmbito do presente estudo, considerar como referência a 

classificação da qualidade da água apresentada no Plano de Gestão de Recursos Hídricos da bacia 

hidrográfica do rio Sado (Alentejo, 2012), reproduzida no presente estudo através das já referidas 

Figura IV.1.7.2.1 e Tabela IV.1.7.2.2. Neste sentido o impacte resultante do projeto em análise será 

avaliado em função da potencial afetação/alteração do estado químico e qualitativo das massas de 

água em que subdivide o estuário e principalmente as designadas como Sado-WB3 e Sado-WB6. 

IV.1.7.3. Consumos de água 

De acordo com o já referido no Capítulo III, o consumo de água na atual Fábrica de Enxofres é de 

4916 m3/ano, fornecida na totalidade pela empresa Águas do Sado. Este valor não inclui a utilização 

de águas pluviais, introduzidas no processo industrial através da rede interna de recolha de águas 

pluviais e cujos caudais não são objeto de monitorização. Para a nova instalação fabril, em resultado 

do aumento de produção que está projetado, antecipa-se um consumo médio de 7 899 m3/ano. 

IV.1.7.4. Drenagem de efluentes 

A partir da Fábrica atualmente em funcionamento apenas são geradas águas residuais domésticas, 

associadas a instalações de apoio aos funcionários da fábrica, não sendo produzidos quaisquer 

efluentes industriais. Os efluentes domésticos são atualmente depositados em fossa séptica. 
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O processo produtivo atual inclui a incorporação de águas pluviais, através da recolha da precipitação 

direta na cobertura do edifico da fábrica e eira de enxofre. Não se dispõe atualmente de qualquer 

avaliação quantitativa ou qualitativa destas águas apesar da respetiva monitorização ter sido 

inclusivamente indicada como medida necessária na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) que 

resultou do processo de AIA decorrido em 2004, à data do projeto de ampliação da atual fábrica de 

enxofres. Este plano de monitorização nunca chegou no entanto a ser implementado, tendo para o 

efeito sido apresentado e aceite como argumento o facto de se proceder à recolha e introdução dos 

caudais pluviais no processo produtivo, eliminando-se por isso os escoamentos pluviais com origem 

nos terrenos de implantação da fábrica. 

Quanto à área de implantação da futura fábrica de enxofres, o escoamento superficial resultante da 

precipitação direta é atualmente parcialmente recolhido em coletores pluviais existentes. Tendo em 

conta a topografia relativamente plana da parcela de intervenção, os escoamentos não recolhidos 

em coletores deverão infiltrar-se no solo e atingir o aquífero superior, não afetando diretamente 

outras massas de água. Quanto aos coletores atualmente existentes e em funcionamento, os 

escoamentos são conduzidos para a rede de drenagem de águas pluviais do Parque industrial, o qual 

conduz à designada Lagoa das Patas, situada na zona do esteiros do Sado (ver Capítulo III.2.4.3 Redes 

de drenagem) Não se dispõe de qualquer quantificação ou avaliação qualitativa dos caudais em 

questão. 

IV.1.8 Qualidade do ar 

Para a avaliação da qualidade do ar na área de influência do projeto foram utilizados, de acordo com 

as indicações da CCDR-LVT dados das estações que monitorizam a qualidade do ar na aglomeração 

“Setúbal”: estações Arcos (estação urbana de fundo), Camarinha (estação urbana de fundo) e 

Quebedo (estação urbana de tráfego) e também da estação Fernando Pó uma vez que representa o 

fundo rural da envolvente de Setúbal.  

A estação de Quebedo está localizada na freguesia de S. Sebastião, com coordenadas P de 173 378 e 

M de 134 309. Na mesma freguesia está localizada a estação de Camarinha, com as coordenadas 174 

047 P e 135 550 M enquanto a estação de Arcos se localiza na freguesia de Setúbal (ex freguesia de S. 

Julião), com as coordenadas P de 173 815 e M de 133 634. A estação de Fernando Pó do tipo Rural de 

Fundo, localiza-se na freguesia da Marateca com as coordenadas 185 498 P e 151 461 M. A 

localização destas estações encontra-se representada na Figura 1.8.1: 
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Figura IV. 1.8.1 – Localização 
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cada um dos poluentes, de todas as estações de monitorização da rede pertencentes a uma área. De 

acordo com uma matriz de classificação, mínimos e máximos, baseados nos valores limite da 

legislação em vigor, o índice apresenta cinco classes (muito bom, bom, médio, fraco e mau), estando 

o resultado dependente do poluente com a pior classificação. 

As classificações atribuídas, durante os anos de 2010 a 2012, estão representadas nos gráficos 

seguintes. 

 

Gráfico IV. 1.8.1.1 – IQar do ano de 2010 para a aglomeração de Setúbal (Fonte: QualAr, Instituto do Ambiente) 

 

 

Gráfico IV. 1.8.1.2 – IQar do ano de 2011 para a aglomeração de Setúbal (Fonte: QualAr, Instituto do Ambiente) 
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Gráfico IV. 1.8.1.3 – IQar do ano de 2012 para a aglomeração de Setúbal (Fonte: QualAr, Instituto do Ambiente) 

 

A partir dos dados destes gráficos obtiveram-se as seguintes percentagens: 

 

Tabela IV.1.8.1.1 – Distribuição percentual por classes para os anos de 2010 a 2012 em Setúbal 

 

A análise da tabela permite constatar que durante os anos de 2010 a 2012, o IQar foi classificado, 

maioritariamente, “Bom”, com percentagens superiores a 67%. No entanto no ano de 2010 

observaram-se melhores valores de IQar relativamente ao ano de 2011, com mais dias “Muito bom” 

(4.1%) e “Bom” (75.3%). Esta situação de degradação da qualidade do ar foi no entanto revertida em 

2012 ano em que foram observado melhores valores do IQar, com maiores percentagens de dias 

“Muito bom” (4.5%) e “Bom” (75.6%), quer relativamente a 2010, quer relativamente a 2011. 

IV.1.8.2 Análise dos dados estatísticos anuais 

Para realização desta análise foram utilizados os dados estatísticos anuais fornecidos pela CCDR-LVT 

relativamente às estações anteriormente referidas para os poluentes PM10, NO2, CO e SO2 (poluentes 

emitidos pelas instalações da SAPEC Agro e para os quais existem dados estatísticos) abrangendo o 

Ano Nº total de dias
% Dias Muito 

bom
% Dias Bom

% Dias 

Médio

% Dias 

Fraco

2010 365 4,1% 75,3% 18,6% 1,9%

2011 358 3,6% 67,9% 22,6% 5,9%

2012 356 4,5% 75,6% 16,6% 3,4%
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período de 2008 a 2012. Assinala-se que estando a estação de Camarinha temporariamente 

encerrada desde de Março de 2011, para esta estação só existem dados até 2010. 

Nas tabelas seguintes estão representados para cada poluente os resultados das medições de 

concentrações de poluentes atmosféricos pelas estações referidas e ainda os valores limite e quando 

aplicável o número de excedências, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

Setembro de 2010, que fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente 
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Tabela IV.1.8.2.1 – Concentrações de PM10, para as estações de Fernando Pó, Arcos, Camarinha e Quebedo 

Estação de 

monitorização
Tipologia Ano

Valor Limite anual

µg/m
3

Valor Médio anual

µg/m
3

Valor Limite diário 

(não exceder mais de 35 vezes por ano civil)

µg/m
3

Nº de médias diárias > 

Valor Limite

2008 21 7

2009 22 8

2010 19 6

2011 20 6

2012 19 10

2008

2009 27 34

2010 22 9

2011 26 20

2012 23 5

2008 24 6

2009 25 3

2010 22 5

2011

2012

2008 29 18

2009 29 17

2010 28 15

2011 29 27

2012

Quebedo Urbana de  Tráfego

A eficiência é inferior a 85%, portanto não se avalia o cumprimento dos valores limite

40 50

Fernando Pó 40 50

Urbana de  Fundo

Rural de Fundo

A eficiência é inferior a 85%, portanto não se avalia o cumprimento dos valores limite

40 50

Não houve medições

Não houve medições

40 50

Arcos

Camarinha Urbana de  Fundo
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Tabela IV.1.8.2.2 – Concentrações de NO2, para as estações de Fernando Pó, Arcos, Camarinha e Quebedo 

Estação de 

monitorização
Tipologia Ano

Valor Limite anual

µg/m
3

Valor Médio anual

µg/m
3

Valor Limite horário 

(não exceder mais de 18 vezes por ano civil)

µg/m
3

N.º de médias horárias 

> Valor limite

2008 10 0

2009 10 0

2010 10 0

2011 9 0

2012 8 0

2008 20 0

2009 19 0

2010 16 0

2011 18 0

2012 15 0

2008 23 0

2009 26 0

2010 30 0

2011

2012

2008 31 0

2009 25 0

2010 23 0

2011 26 0

2012 21 0

Quebedo Urbana de  Tráfego 40 200

Arcos

Fernando Pó

40

40

200

200

Urbana de  Fundo

Rural de Fundo

Camarinha Urbana de  Fundo

40 200

Não houve medições

Não houve medições
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Tabela IV.1.8.2.3 – Concentrações de CO, para as estações de Arcos, Camarinha e Quebedo 

 

 

 

Estação de 

monitorização
Tipologia Ano

Valor Médio anual 

(base 8h)

µg/m
3

Valor Máximo 

horária

µg/m
3

Valor Limite do máximo diário das médias de 

8 horas 

µg/m
3

Valor Máximo diário 

das médias de 8h

2008 228 2191 1024

2009 220 1705 1001

2010 223 1820 983

2011 217 1514 745

2012

2008 235 23 1232

2009 249 26 1182

2010 238 30 1285

2011

2012

2008 327 3366 900

2009 285 4178 976

2010 293 2027 650

2011 279 2279 1363

2012

10000

Não existem dados

Arcos Urbana de  Fundo

Quebedo Urbana de  Tráfego
10000

Não existem dados

Camarinha Urbana de  Fundo

10000

Não houve medições

Não houve medições
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Tabela IV.1.8.2.4 – Concentrações de SO2, para as estações de Fernando Pó, Camarinha e Quebedo 

 

Estação de 

monitorização
Tipologia Ano

Valor Limite diário 

(não exceder mais de 

3 vezes por ano civil)

µg/m
3

N.º de médias diárias 

> Valor Limite

Valor Limite horário

(não exceder mais de 24 vezes por ano civil)

µg/m
3

Nº de médias horárias 

> Valor Limite

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011

2012

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0

Quebedo Urbana de  Tráfego 125 350

125 350
Fernando Pó Rural de Fundo

A eficiência é inferior a 85%, portanto não se avalia o cumprimento dos valores limite

Camarinha Urbana de  Fundo

350

Não houve medições

Não houve medições

125
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Analisando os dados das tabelas pode concluir-se que para todos os poluentes e todas as estações os 

valores de concentrações de poluentes observados se encontram abaixo dos valores limites definidos 

na legislação em vigor e que adicionalmente quando aplicável não foram ultrapassados por ano civil 

os números de excedências permitidos relativamente aos valores máximos. Verifica-se assim uma 

total conformidade com os objetivos de qualidade do ar.  

Os dados apresentados podem, no entanto, não ser representativos da qualidade do ar na área em 

estudo e devem ser considerados com a alguma precaução. Com efeito as estações da Camarinha, de 

Arcos, de Quebedo encontram-se a cerca de 4.6 km, 6 km e 5.9 km, respetivamente, a noroeste da 

área do projeto e a estação de Fernando Pó encontra-se a cerca de 19.6 km e a nordeste da área do 

projeto. Dadas estas distâncias e ainda a predominância norte / noroeste dos ventos, estes 

resultados podem não refletir a influência das fontes emissoras situadas na Mitrena. 

IV.1.8.3 Emissões pelas fontes fixas das instalações da SAPEC Agro 

Para estabelecimento da situação de referência na área direta de influência do projeto e para se 

complementar a informação anterior, procedeu-se ao cálculo das emissões para a atmosfera na 

situação pré projeto pelas fontes de emissão das instalações da SAPEC Agro. 

Assinala-se que para além destas fontes, na envolvente da área do projeto estão localizadas outras 

instalações que emitem poluentes para a atmosfera e que portanto influenciam a qualidade do ar no 

local, sendo a principal as da SOPAC que opera unidades de granulação (fertilizantes NPK) e de 

superfosfatos, no Parque Industrial SAPEC Bay. Contudo não foi possível obter dados atualizados que 

permitissem com algum rigor considerar estas fontes. 

Assim analisaram-se os últimos relatórios de caraterização das emissões gasosas das instalações da 

SAPEC Agro. Nas tabelas seguintes apresentam-se, por poluente e para as 20 fontes fixas de emissão 

de efluentes gasosos das unidades da SAPEC Agro, as concentrações e cargas emitidas, considerando 

para este propósito os respetivos regimes de funcionamento: 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 127 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  
 

 

Tabela IV.1.8.3.1 – Concentrações e Emissões de PTS 

 

 

Tabela IV.1.8.3.2 – Concentrações e Emissões de COV 

 

 

Tabela IV.1.8.3.3 – Concentrações e Emissões de CO 

Caudal Seco

 (Nm
3
/h)

Fonte FF1 (Enchimentos de pós) < 4,38 8460 3302 < 122

Fonte FF2 (Formulação de pós) 18,9 4540 3302 283

Fonte FF3 (Formulação de pós e l íquidos) < 2,91 2760 5717 < 46

Fonte FF4 (Formulação de líquidos)
< 3,73 5330 1906 < 38

Fonte FF18 (Extrusão - Queimador) < 4,52 500 1003 < 2

Fonte FF19 (Extrusão - secador + aspiração 

misturador horizontal)
< 3,4 1850 5516 < 35

Fonte FF20 (Torre de Secagem - Secador) 5,55 1860 5014 52

Fonte FF21 (Caldeira - Torre de Secagem) 15,9 450 1003 7

Fonte FF7 (Formulação e enchimento de pós 

+ Formulação de líquido)
< 4,35 4000 2700 < 47

Fonte FF16 (Glifosato < 4,22 2490 1906 < 20

Fonte FF9 (Enxofre polvilhável) < 4,19 4900 4628 < 95

Fonte FF10 (Enxofre molhável   - Torre de 

secagem 1)
9,86 3420 8030 265

Fonte FF11 (Enxofre molhável  - Torre de 

secagem 2) < 3,62 3690 8030 < 107

Fonte FF12 (Ensacamento - Despoeiramento 

Payper - 1º andar )
< 3,71 2450 3811 < 35

Fonte FF13 (Ensacamento - Despoeiramento 

Payper - Rc )
< 2,98 5130 3811 < 58

Fonte FF14 (Ensaque - Balanças) < 3,23 4680 8030 < 121

Fonte FF8 (Caldeira - Enxofres) < 3,47 870 1338 < 4

Totais < 1338

Concentração 

(mg/Nm
3
) (kg/ano)

Carga 
Unidade Industrial Fonte

N.º Horas Máx 

Func/Ano

Insecticidas/ Fungicidas

Herbicidas

Enxofres

Caudal Seco

 (Nm
3
/h)

Fonte FF4 (Formulação de líquidos) 20,8 5330 1906 211

Fonte FF17 (Enchimentos de líquidos) 6,88 13900 1906 182

Fonte FF5 (Enchimento de líquidos) < 5 9040 2700 < 122

Fonte FF6 (Formulação de líquidos) 10,9 10500 2700 309

Fonte FF16 (Glifosato) < 5 2490 1906 < 24

Totais < 848

Insecticidas/ Fungicidas

Herbicidas

N.º Horas Máx 

Func/Ano

Carga 

(mg/Nm
3
) (kg/ano)

Unidade Industrial Fonte
Concentração 

Caudal Seco

 (Nm
3
/h)

Fonte FF18 (Extrusão - Queimador) 12,9 500 1003 6

Fonte FF21 (Caldeira - Torre de Secagem) 35 450 1003 16

Enxofres Fonte FF8 (Caldeira - Enxofres) < 15 870 1338 < 17

Totais < 40

Unidade Industrial Fonte
Concentração N.º Horas Máx 

Func/Ano

Carga 

(mg/Nm
3
) (kg/ano)

Insecticidas/ Fungicidas
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Tabela IV.1.8.3.4 – Concentrações e Emissões de H2S 

 

 

Tabela IV.1.8.3.5– Concentrações e Emissões de NOx 

 

 

Tabela IV.1.8.3.6 – Concentrações e Emissões de SO2 

 

Por sua vez as emissões de poluentes por fábrica e na sua globalidade são as seguintes: 

 

Tabela IV.1.8.3.7 – Emissões da Fábrica de Inseticidas e Fungicidas 

  

Caudal Seco

 (Nm
3
/h)

Fonte FF18 (Extrusão - Queimador) < 3,33 500 1003 < 2

Fonte FF21 (Caldeira - Torre de Secagem) < 3,18 450 1003 < 1

Enxofres Fonte FF8 (Caldeira - Enxofres) < 3,45 870 1338 < 4

Totais < 7

N.º Horas Máx 

Func/Ano

Carga 

(mg/Nm
3
) (kg/ano)

Insecticidas/ Fungicidas

Unidade Industrial Fonte
Concentração 

Caudal Seco

 (Nm
3
/h)

Fonte FF18 (Extrusão - Queimador) 58,7 500 1003 29

Fonte FF21 (Caldeira - Torre de Secagem) < 50 450 1003 < 23

Enxofres Fonte FF8 (Caldeira - Enxofres) 66,3 870 1338 77

Totais < 129

Insecticidas/ Fungicidas

Unidade Industrial Fonte
Concentração N.º Horas Máx 

Func/Ano

Carga 

(mg/Nm
3
) (kg/ano)

Caudal Seco

 (Nm
3
/h)

Fonte FF18 (Extrusão - Queimador) 29,9 500 1003 15

Fonte FF21 (Caldeira - Torre de Secagem) < 4,52 450 1003 < 2

Enxofres Fonte FF8 (Caldeira - Enxofres) < 4,93 870 1338 < 6

Totais < 23

Insecticidas/ Fungicidas

Unidade Industrial Fonte
Concentração N.º Horas Máx 

Func/Ano

Carga 

(mg/Nm
3
) (kg/ano)

COV 0,206 394

CO 0,022 22

H2S < 0,003 < 3

NOx < 0,052 < 52

SO2 < 0,017 < 17

Partículas totais em suspensão < 0,009 < 585

Poluente

kg/h kg/ano

Caudais Mássicos Totais Emitidos
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Tabela IV.1.8.3.8 – Emissões da Fábrica de Herbicidas 

 

 

Tabela IV.1.8.3.9 – Emissões da Fábrica de Enxofres 

 

 

Tabela IV.1.8.3.10 – Emissões das Fábricas SAPEC Agro 

 

Assim, as cargas anuais de emissão pelas fábricas da SAPEC Agro são aproximadamente: 0,85 

ton/ano de COV, 0,04 ton/ano de CO, 0,007 ton/ano de H2S, 0,13 ton/ano de NOx, 0,023 ton/ano de 

SO2 e 1,4 ton/ano de partículas, sendo portanto esta a emissão mais relevante. 

COV < 0,172 < 455

Partículas totais em suspensão < 0,028 < 67

Poluente
Caudais Mássicos Totais Emitidos

kg/h kg/ano

CO < 0,013 < 17

H2S < 0,003 < 4

NOx 0,058 77

SO2 < 0,004 < 6

Partículas totais em suspensão < 0,109 < 686

Poluente
Caudais Mássicos Totais Emitidos

kg/h kg/ano

COV < 0,379 < 848

CO < 0,035 < 40

H2S < 0,006 < 7

NOx < 0,110 < 129

SO2 < 0,021 < 23

Partículas totais em suspensão < 0,147 < 1338

Poluente
Caudais Mássicos Totais Emitidos

kg/h kg/ano
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IV.1.9 Ambiente sonoro 

Conforme referido, a atual localização da Fábrica de Enxofres da SAPEC Agro, incluída no parque 

industrial da SAPEC Bay, insere-se numa zona classificada como “espaço industrial existente”, de 

acordo com o PDMS (Figura IV.1.9.1).20, 21, classificação que foi mantida  apesar de o PDM na área da 

Mitrena — Parque Industrial Sapec bay ter sido alterado em 201322,23.  

 

                                                           

 

��� Regulamento do Plano Diretor Municipal de Setúbal, Artigo 9º (Classes de espaços): “1 - O território 

municipal classifica-se, para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo nas seguintes classes de 

espaços, delimitadas na Planta de Ordenamento: a) Espaços Agrícolas e Florestais; b) Espaços Culturais e 

Naturais. c) Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. d) Espaços Canais. e) Espaços de Usos Especiais. f) 

Espaços de Equipamentos e Serviços Públicos. g) Espaços Para-Urbanos. h) Espaços Industriais. i) Espaços de 

Indústrias Extrativas. j) Espaços Urbanos. k)Espaços Urbanizáveis. 2 - Os perímetros urbanos são constituídos 

pelos Espaços Urbanos, e pelos Espaços Urbanizáveis e Industriais que lhes sejam contíguos”. 

21 
Plano Diretor Municipal de Setúbal (1994). Planta de Ordenamento. Informação disponibilizada em shapefile 

pela Câmara Municipal de Setúbal em Dezembro de 2013. 

22
 Diário da República de 22 de Julho de 2013 (Diário da República, 2.ª série — N.º 139 — 22 de julho de 2013), 

que aprova o Aviso nº 9397/2013 (Alteração do Plano Diretor Municipal de Setúbal na área da Mitrena — 

Parque Industrial Sapec Bay).  

��� Planta de ordenamento (Uso do solo - Final). Escala 1:10000, nº do desenho 1B.7 (dezembro de 2011) 

[disponível no Diário da República, 2.ª série — N.º 139 — 22 de julho de 2013].�
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Figura IV.1.9.1 – Enquadramento da atu
carta de ordenamento do PDM de Setúb

 

O Parque Industrial da SAPEC 

diversos estabelecimentos ind

Agro e com a Estrada Naci

enquadramento no PDMS foi e

termos de regime de uso do so

O atual quadro legal relativo a

janeiro, que aprova o Regulam

julho24. O RGR estabelece no 

atividades ruidosas permanen

artigo 11, valores limite de e

sensível. 

                                                      

 

���O Decreto-Lei n.º 146/2006, de

Conselho, de 25 de Junho, relativa

ca de Enxofres 

 atual Fábrica de Enxofres da SAPEC Agro em termos de classificação 
etúbal 1994 disponibilizada em shapefile pela Câmara Municipal de S

PEC Bay, que ocupa uma área de cerca de 360 ha, in

 industriais e confronta ainda com o ramal ferroviá

Nacional (EN) 10-4, como referido no Capítulo 

 foi efetuado em IV.2.2 Ordenamento do território, p

o solo, para as considerações ali efetuadas. 

vo ao ruído ambiente é estabelecido pelo Decreto-

ulamento Geral de Ruído (RGR) e pelo Decreto-Lei n

 no seu artigo 2, n.º 1, limites de níveis de ruído am

anentes e temporárias suscetíveis de causar incom

de exposição em função da classificação de uma

            

, de 31 de Julho transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE, do P

ativa à avaliação e gestão do ruído ambiente.  
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Está atualmente a decorrer a revisão do PDMS, não estando ainda classificadas as zonas sensíveis e 

mistas25 para o município de Setúbal, de acordo com o estabelecido nos artigos 6º e 7º do RGR. A 

ausência de classificação zonal para um determinado espaço territorial não impede que se proceda a 

uma avaliação acústica para a verificação dos valores limite de exposição tal como referido no n.º 3 

do artigo 11º do RGR. Foi contudo efetuada uma avaliação qualitativa do cumprimento dos valores 

limite de exposição estabelecidos no RGR. A avaliação foi efetuada face à presença de recetores 

sensíveis26 e zonas com potencial para serem classificadas como sensíveis e mistas, área RNES na 

proximidade da atual localização da fábrica de enxofres. Para o efeito procedeu-se ao mapeamento 

da atual localização da fábrica de enxofres, mapas de ruído atualmente em vigor27 e planta de 

condicionantes28 do Plano Diretor Municipal de Setúbal em vigor, que inclui as servidões e restrições 

de utilidade pública, RAN e REN (Figuras IV.1.9.2 a IV.1.9.5).  

 

                                                           

 

��� De acordo com o artigo 3º do RGR, a alínea x) define "Zona sensível" como "a 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, 

papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno"; a 

alínea v) define "Zona mista" como "a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 

sensível". 

��� De acordo com o artigo 3º do RGR, a alínea q) define "recetor sensível" como "o edifício habitacional, 

escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana".  

27
 Mapas de Ruído (2007). Informação disponibilizada em shapefile pela Câmara Municipal de Setúbal em 

Dezembro de 2013. 

28
 Plano Director Municipal de Setúbal (1994). Planta de Condicionantes. Informação disponibilizada em 

shapefile pela Câmara Municipal de Setúbal em Dezembro de 2013.�
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Figura IV.1.9.2 – M

Figura IV.1.9.3 - –
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Foi efetuado um segundo mapeamento que incide numa área envolvente à área de estudo, e que 

sobrepõe para esta área a planta de condicionantes, a RNES e os mapas de ruído em vigor, de modo 

a permitir uma melhor visualização da atual localização da fábrica de enxofres face a recetores 

sensíveis, zonas potencialmente classificadas como mistas/sensíveis e áreas protegidas (RNES) 

(Figuras IV.1.9.4 e IV.1.9.5). 

 

Figura IV.1.9.4 - Enquadramento da atual fábrica de enxofres, face à planta de condicionantes, RNES e mapa de ruído do indicador Lden 
na área de estudo. 
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Figura IV.1.9.5 - Enquadramento da atual fábrica de enxofres, face à planta de condicionantes, RNES e mapa de ruído do indicador Ln na 
área de estudo. 

 

A verificação de conformidade do RGR teve em conta os seguintes aspetos: 

• Classificação da área onde se insere a atual fábrica de enxofres como zona industrial existente, e 

o facto de estar incluída num Parque Industrial com vários estabelecimentos industriais 

adjacentes, algum tráfego ferroviário e tráfego rodoviário significativo; 

• Valores de LDEN e de LN definidos nos mapas ruído em vigor à data de realização do presente 

estudo, referentes ao ano de 200729. A zona onde se localiza a atual fábrica de enxofres 

apresenta valores de LDEN e LN superiores a 70 dB(A));  

• Conceito de proximidade definido na nota técnica para avaliação do descritor ruído em AIA 

(versão 2), produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente (2010): "o conceito de proximidade 

deve ser entendido como uma área de raio na ordem dos 100 metros centrada no recetor"; 

                                                           

 

�! Informação disponível no site da Câmara Municipal de Setúbal: [http://www.mun-

setubal.pt/pt/pagina/informacao-georreferenciada/180], informação consultada em Dezembro de 2013.  
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• Localização dos recetores sensíveis, zonas potencialmente classificadas como sensíveis e mistas e 

área RNES face à atual localização da fábrica de enxofres da SAPEC Agro.  

Constata-se pela observação das Figuras IV.1.9.4 e IV.1.9.5, que a localidade de Praias do Sado - 

enquadrada na classificação de recetores sensíveis e de zonas com potencial para serem classificadas 

como sensíveis ou mistas - se situa a cerca de 1900 m30 da atual localização da fábrica de enxofres. 

Considerando a RNES, a distância é de 1 km para Norte e 4 km para sul. Assim, tendo em conta que 

não existe na proximidade e em linha de vista com a atual instalação quaisquer recetores/zonas 

potencialmente classificadas como mistas/sensíveis e que na proximidade existem relevos naturais e 

construções que impedem a propagação sonora do ruído da fábrica, pelo que tendo em conta os 

níveis de ruído atualmente estabelecidos para a zona industrial onde se insere a fábrica de enxofres, 

considera-se que o RGR está a ser cumprido. 

A análise dos mapas de ruído fornecidos pela Câmara Municipal de Setúbal31 relativos a 2012 - os 

quais ainda se encontram em fase de aprovação no âmbito da revisão do PDMS -, permite verificar 

que os níveis de ruído no parque industrial da SAPEC Bay face aos mapas de ruído de 2007 mantém-

se semelhantes. Na área em estudo os níveis sonoros do Lden não variam, com valores superiores a 

70 dB (A). No que respeita ao indicador Ln, verifica-se que os níveis sonoros são ligeiramente 

inferiores encontrando-se entre 65 e 70 dB(A) (Anexo IV.1.1).  

IV.1.10 Paisagem 

A metodologia que se propõe para a caracterização da situação de referência da atual localização da 

fábrica de enxofre da SAPEC Agro, bem como da parcela para onde será transferida a fábrica de 

enxofre tem como objetivo conhecer e compreender o território, nomeadamente a sua dinâmica, o 

seu funcionamento, bem como o seu resultado visual.   

Esta caracterização compreende várias aproximações metodológicas, inicialmente uma 

caracterização objetiva com o estudo dos elementos estruturantes do território e estudo do 
                                                           

 

30
 Distâncias estimadas: Distância Linear entre os pontos selecionados (ferramenta de análise SIG – matriz de 

distância) | Ferramenta de medição de distância SIG – Buffer (raio de circunferência é igual à distância entre os 

pontos e áreas de interesse). 

31
 Mapa de Ruído do Concelho de Setúbal – Memória Descritiva. Câmara Municipal de Setúbal, Janeiro de 2013.�
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funcionamento e da participação de cada elemento no espaço, e posteriormente uma caracterização 

mais subjetiva que é a caracterização e avaliação do resultado visual do território-paisagem. 

Após a análise de cada fator da paisagem e do seu padrão de influência, far-se-á uma análise 

integrada, tentando identificar e conhecer padrões específicos de organização do território 

manifestados de diferentes formas visuais, definindo unidades homogéneas de paisagem (UHP).  

Esta análise terá também por base o uso atual do solo e será elaborada através da análise 

fotointerpretativa e em trabalho de campo, assim como nos elementos altimétricos (curvas de nível 

e pontos cotados).  

A consideração de UHP tendo em conta o seu funcionamento e a sua resultante visual, é realizada 

segundo duas perspetivas diferentes de forma a assegurar que o novo uso espacial se integre de 

forma sustentável e visualmente equilibrada respeitando e preservando o inter-relacionamento 

entre as diversas unidades de Paisagem. 

Deste modo, utilizando uma ficha e deslocando-nos a cada uma das unidades realizar-se-á uma breve 

descrição da paisagem. Num segundo momento é realizada uma caracterização dos elementos 

estéticos da paisagem, como sejam, a forma, proporção dos seus elementos, a escala, a sua textura e 

cor, o nível de diversidade e a qualidade visual, segundo metodologia proposta pela Countryside 

Commission - Landscape assessement. Para além destas variáveis, será abordada a qualidade não 

estética da paisagem, como podemos observar pela ficha utilizada nos levantamentos de campo.  

IV.1.10.1 Área de influência do projeto 

A área de intervenção em estudo situa-se na região das Terras do Sado, que é constituída por um 

conjunto de unidades de paisagem, sendo o rio Sado o elemento estruturante fundamental, 

influenciando de uma forma geral as características morfológicas como as atividades humanas que se 

desenvolvem neste território. 

A área em estudo localiza-se, mais concretamente, na unidade de paisagem Estuário do Sado, sendo 

a unidade da região com um carácter mais diretamente associado e influenciado pelo Sado que se 

traduz numa paisagem com uma grande diversidade de elementos naturais e humanizados. 

A área de influência do projeto em estudo, ao nível da paisagem, engloba a bacia visual que foi 

definida como a área que é possível avistar, quer a partir da atual localização da fábrica de enxofre 

da SAPEC Agro, quer da parcela para onde será transferida a fábrica de enxofre, delimitada com base 
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em elementos topográficos, sem ter em consideração parâmetros relativos às condições de 

observação, nomeadamente condições climatéricas e a hora do dia da observação Uma vez que a 

parcela em estudo encontra-se a cotas inferiores à envolvente, a sua bacia de impacte visual é 

circunscrita à zona industrial da SAPEC. 

IV.1.10.2 Organização estrutural da paisagem 

O conhecimento da organização estrutural do território é a chave para a compreensão da paisagem. 

Por este motivo, procura encontrar-se padrões organizacionais (unidades de paisagem), através da 

sua diferenciação funcional e visual que serão estudados segundo uma discretização dos seus fatores 

estruturais, estudando-os individualmente percebendo quais os seus padrões de influência para a 

dinâmica de cada unidade de paisagem em particular e para toda a paisagem em geral. 

A atual fábrica de enxofre da SAPEC Agro, bem como da parcela para onde será transferida a fábrica 

de enxofre insere-se, conforme já referido, na unidade homogénea de paisagem Estuário do Sado. 

Trata-se de uma paisagem dominada pela horizontalidade, quer do rio, quer das áreas sedimentares 

envolventes. O elemento determinante desta unidade de paisagem é a presença da água, por um 

lado o Rio e o Estuário e, por outro, o Oceano. 

A zona norte (margem direita do estuário do Sado) onde está inserida a fábrica de enxofres 

apresenta um forte carácter urbano associado à cidade de Setúbal, à zona portuária e à zona 

industrial. Contudo, esta margem apresenta-se muito influenciada pela presença da serra da 

Arrábida, as praias e o sapal. O caráter da paisagem da zona sul (margem esquerda do estuário do 

Sado) é marcado pelas zonas agrícola, florestais e naturais que ocupam o sistema dunar que 

constituem a península de Tróia. 

IV.1.10.3 Análise da ecologia da paisagem 

A abordagem ecológica da paisagem é fundamental para o conhecimento e para a compreensão das 

potencialidades e das problemáticas de cada paisagem, assim como a sua evolução sem e com 

projeto. 

Esta perspetiva de compreensão do funcionamento da paisagem visa: 

• A utilização racional das potencialidades do território, sem as colocar em causa, ou melhor, 

retirar do território tudo o que nos oferece e tudo o que procuramos, sem perturbar de 

forma irreversível a sua dinâmica e a sua funcionalidade; 
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• A conservação e a proteção de áreas naturais ou próximo do natural que apresentem 

elevado valor ecológico e paisagístico; 

• A recuperação e a reabilitação da estrutura funcional do território/paisagem após a sua 

utilização, de forma a recuperar todas as potencialidades existentes antes do seu uso. 

No caso concreto da transferência da fábrica de enxofres, a compreensão da ecologia da paisagem 

tem como objetivos: 

• A avaliação da compatibilidade do uso previsto com a funcionalidade do território,  

• A identificação e manutenção de áreas naturais e/ou próximas do natural com valor 

conservacionista do ponto de vista ecológico e paisagístico. 

A avaliação ecológica da unidade presente na área de intervenção ao nível da paisagem, é expressa 

numa escala qualitativa (reduzida (1), mediana (2) e elevada (3)), e com base nos seguintes 

indicadores: 

• Diversidade estrutural - diversidade de estratos de habitat e de estruturas suscetíveis de 

constituírem fatores diferenciadores em termos de funcionalidade ecológica do meio; 

• Diversidade florística - valor da diversidade específica das formações vegetais; 

• Raridade - ocorrência de formações classificadas como raras no contexto regional e nacional; 

• Espécies raras ou ameaçadas - ocorrência de espécies classificadas como raras ou objecto de 

outra classificação especial no contexto regional ou nacional; 

• Hemerobia - exprime o grau de alteração cultural das formações vegetais; 

• Maturidade - exprime o grau de evolução sucessional das formações; 

• Resiliência - exprime a capacidade de recuperação da formações após perturbações; 

• Resistência - exprime a capacidade da formação de suportar perturbações; 

• Ameaça da fitocenose - exprime a ocorrência de processos de âmbito regional ou nacional 

que induzem um recuo da ocorrência da formações; 
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• Conectividade - exprime o potencial das formações para assegurarem a movimentação de 

espécies próprias ou estranhas entre formações adjacentes ou não. 

Indicador Avaliação Observações 

Diversidade estrutural Elevada A unidade de paisagem em estudo apresenta diversidade estrutural, através das 

diversas ocupações do território, nomeadamente presença de manchas 

florestais, áreas de mato, áreas de sapal e áreas dunares. No entanto, a área de 

implantação da fábrica encontra-se numa zona industrial, sem qualquer 

cobertura anteriormente referida. 

Diversidade florística Elevada Trata-se de uma unidade com elevada diversidade florística, designadamente 

nas manchas florestais (pinheiro manso e sobreiro), nos matos, no sapal e na 

zona dunar. Contudo, na área de implantação da fábrica não existe qualquer 

diversidade florística, uma vez que se trata de um espaço industrial instalado há 

diversas décadas. 

Raridade Elevada Conforme acima foi referido ocorrem nesta unidade de paisagem manchas 

vegetais com elevado valor florístico, tratando-se mesmo de formações raras a 

nível nacional e internacional. 

Espécies raras ou 

ameaçadas 

Elevada Ocorrem nesta unidade de paisagem espécies raras ou ameaçadas, no entanto, 

de acordo com o que já foi referido na área de implantação da fábrica não 

existe qualquer mancha vegetal, pois trata-se de uma zona industrial. 

Hemerobia Reduzido/Elevado A unidade de paisagem em estudo exprime elevado grau de alteração das 

formações vegetais, nomeadamente através da substituição da vegetação 

natural pela ocupação urbana, portuária e industrial. Contudo, ainda existem 

formações de elevado valor, conforme referido. Na área de implantação da 

fábrica verifica-se o extremo grau de alteração das formações vegetais, pois 

foram substituídas pelo uso industrial. 

 

Indicador Avaliação Observações 

Maturidade Elevada/ Mediana Na maioria da área desta unidade, as formações existentes na unidade de 

paisagem em estudo encontram-se em estados evoluídos da sucessão natural, 

como na zona de sapal, no cordão dunar, etc. No entanto, apresentam-se 

outros em regressão ou em estados pouco evoluídos da sucessão natural, 

nomeadamente nas zonas envolventes aos espaços urbanos e industriais. 

Resiliência Mediana As formações existentes na área de intervenção apresentam diferentes 

capacidades de regeneração após um distúrbio. No entanto, considera-se que 

qualquer uma delas apresenta mediana capacidade de recuperação. 

Resistência Mediana Considera-se que as formações existentes na área de intervenção apresentam 

resistência para suportar distúrbios. 

Ameaça da 

fitocenose 

Reduzida Todas as manchas vegetais com valor na unidade de paisagem em estudo 

encontram-se devidamente protegida, através de figuras de ordenamento do 

território, nomeadamente: Sítios Natura 2000, Reserva Natural do Estuário do 

Sado, ZPEES, etc. 

Conectividade Mediana Esta unidade de paisagem apresenta formações que asseguram a 

movimentação de espécies entre as diversas estruturas, nomeadamente as 

linhas de água que funcionam como um continum naturale, a dispersão de 

zona de matos e manchas florestais. 

Tabela IV.1.10.3.1 - Avaliação Ecológica da UHP Estuário do Sado 
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A área de intervenção do projeto, como referido, está integrada na unidade de paisagem – Estuário 

do Sado, e, presentemente encontra-se degradada a nível ecológico, uma vez que se trata de uma 

zona industrial. 

IV.1.10.4 Análise visual da paisagem 

Atributos estéticos da paisagem 

A qualidade visual é o resultado da manifestação cénica do território determinada pelo presença dos 

principais factores estruturais do espaço e pela dinâmica que estes fatores inter e intrarelacionados 

proporcionam. Esta é uma característica muito difícil de valorar de forma absoluta, pois está 

dependente de factores subjetivos como a sensibilidade e o interesse do observador, a hora do dia 

da observação, as condições climáticas, entre outros.  

No entanto, esta análise visual pode ser realizada com base em parâmetros definidos, como seja, a 

escala da paisagem, a diversidade da paisagem, a harmonia, o movimento, a textura, a cor, a 

singularidade, o estímulo, e o prazer (Countryside Commission, 1993). 

Desta forma, com base nos trabalhos de campo, na cartografia disponível e em elementos 

fotográficos foi realizada uma análise baseada nos atributos visuais da área de intervenção. 
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Textura 

 

Suave 

 

Gerida  

Natural  
 

Selvagem 

 

Cor 

 

Monocromática 

Cores suaves

 

 

Colorida 

 

Garrida 

 

Forma 

Plana  
 

Ondulada 

 

Sinuosa 

 

Acidentada 

 

Raridade 

 

Banal  

 

Vulgar 

Invulgar  
 

Rara 

Tabela IV.1.10.4.1 - Atributos visuais da UHP Estuário do Sado 

 

Esta unidade de paisagem está intimamente associada à presença do Sado e do seu Estuário, onde a 

sua forma aplanada contribui para a sua escala ampla e enquadramento aberto. A sua diversidade de 

uso e cobertura do solo imprime uma diversidade variada, harmonia equilibrada na generalidade da 

unidade, mas discordante nas zonas portuárias e industriais. Da mesma forma, reflete-se na textura 

da paisagem umas vezes natural, através do sapal, da zona dunar e das machas florestais, e outras 

vezes gerida, através das zonas urbanas, portuária e industrial. 

Trata-se uma unidade de paisagem invulgar a nível nacional  e mesmo a nível internacional, marcada 

pelo Estuário do Sado e pela zona dunar de Troia. 

Valores visuais 

Consideram-se valores visuais os elementos constituintes de uma paisagem que, pela sua 

especificidade, contribuem para o acréscimo da qualidade visual.  

Estes valores podem ser construídos (igrejas, capelas, monumentos, miradouros, entre outros) e 

naturais (geomonumentos, formações geológicas, formações vegetais, entre outros). 
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No que diz respeito à UHP em estudo, verificam-se valores visuais decorrentes do património natural 

com valor paisagístico, nomeadamente a presença do sapal e do cordão dunar, que decorrente da 

sua riqueza biológica reforça o interesse e o valor da unidade de paisagem em estudo.  

Por outro lado, a presença de elementos construídos, como sejam a cidade de Setúbal com notável 

património de arquitetura civil, religiosa e militar, bem como as ruínas de uma fábrica de salga de 

peixe da época romana em Troia, o porto palafítico da Carrasqueira e o moinho de maré nas 

Mouriscas, são considerados valores visuais que contribuem para o acréscimo de qualidade visual. 

Intrusão visual 

A intrusão visual é um fator negativo a ter em conta na análise visual e encontra-se relacionada com 

a presença de elementos estranhos à paisagem, tais como estruturas ou infraestruturas que, pela sua 

localização, altura, volumetria, cor, qualidade arquitetónica, entre outro tipo de fatores, 

comprometem a qualidade da paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual e capacidade de atracão 

turística e consequentemente o seu valor económico. 

A área de intervenção apresenta diversas intrusões visuais, nomeadamente a presença de zonas 

urbanas degradadas, zona portuárias e a zona industrial na zona norte da unidade de paisagem. 

Capacidade de absorção visual 

A absorção visual da paisagem é a capacidade que esta apresenta para absorver, integrar ou disfarçar 

visualmente as atividades humanas, permanecendo o seu carácter e a sua qualidade visual. 

Esta capacidade que a paisagem apresenta é avaliada com base na maior ou menor capacidade para 

suportar um impacte visual, sendo esta função do relevo. 

A área de intervenção apresenta reduzida capacidade para absorver visualmente atividades 

humanas devido à sua forma aplanada. Contudo, a área prevista para a implantação da fábrica de 

enxofre localiza-se num complexo industrial existente. 

Condições de visualização da área de Intervenção 

A acessibilidade visual à área de intervenção é muito reduzida. O observador terá de se encontrar no 

interior da zona industrial para visualizar, quer a atual fábrica de enxofre, quer a parcela para a qual 

será transferida a fábrica.  
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Quanto ao número de observadores, considera-se reduzido, circunscrito aos que acedem ao Parque 

Industrial, uma vez que da área envolvente não é possível avistar a referida fábrica nem a sua futura 

localização.  

No que diz respeito à frequência de observação, considera-se que será elevada mas limitada ao 

universo dos observadores referidos.  
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IV.1.11 Gestão de Resíduos 

A caracterização do estado atual relativamente ao descritor resíduos incide sobre os dados da 

produção e de gestão de resíduos pela SAPEC Agro, já que não se dispõe de informação sobre a 

produção e gestão de resíduos a uma escala maior, nomeadamente a nível do Parque Industrial 

SAPEC Bay. A caracterização efetuada focou igualmente a produção e gestão de resíduos da atual 

fábrica de enxofres da SAPEC Agro.  

No estabelecimento SAPEC Agro são produzidos resíduos de várias tipologias, cujo tratamento é 

assegurado por operadores de gestão de resíduos para tal habilitados, nomeadamente: resíduos de 

embalagens (plástico, papel e cartão, madeira e mistura de embalagens), óleos usados, absorventes, 

materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, lâmpadas fluorescentes e outros 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Apresenta-se na Tabela IV.1.11.1 a tipologia 

de resíduos produzidos (códigos e respetivas designações LER) globalmente no estabelecimento 

SAPEC Agro no ano de 2012, respetivas quantidades e quantidades projetadas para a situação pré 

projeto, isto é considerando a utilização total das capacidades instaladas. Estes dados foram 

calculados com base em registos internos e nos Mapas de Registo de Resíduos (MIRR 2012).  
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Tabela IV.1.11.1- Tipologia de resíduos produzidos e quantidades no estabelecimento SAPEC Agro 

 

Código LER Designação
Quantidade Produzida 

2012 (Ton)

Quantidade 

Projetada Pré Projeto 

(Ton)

10 01 22* Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras contendo substâncias perigosas 0,82 0,91

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 1,10 1,15

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados. 19,33 20,12

15 01 01 Embalagens de papel e cartão. 31,88 33,18

15 01 02 Embalagens de plástico 29,00 30,19

15 01 03 Embalagens de Madeira 397,48 413,75

15 01 04 Embalagens de Metal 11,77 12,25

15 01 06 Misturas de Embalagens 113,36 118,00

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas 433,31 451,04

15 02 02*
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e 

vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas.
5,05 5,26

16 02 16 Componentes retirados de equipamento fora de uso, não abrangidos em 16 02 15 0,11 0,12

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 0,14 0,15

20 01 36 Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 0,29 0,30

20 03 99 Resíduos urbanos e equiparados, não anteriormente especificados 0,18 0,19

02 01 08* Resíduos agroquimicos contendo substâncias perigosas 128,58 133,84

02 03 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento 1,08 1,12

06 10 99 Outros resíduos não especificados 9,89 10,30

07 04 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 167,66 174,52

07 04 10* Outros  absorventes usados e bolos de filtração 4,28 4,46

07 04 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas 1,16 1,20

07 04 99 Outros resíduos não especificados 11,26 11,72

07 06 99 Outros resíduos não especificados 1,03 1,07

12 03 01* Líquidos aquosos de lavagem 1,47 1,53

13 05 07* Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água 11,62 12,10

14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 10,81 11,25

16 02 11* Equipamento fora de Uso, contendo clorofluorcarbonetos, HCFC e HFC) 0,52 0,54

16 05 04* Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons) contendo substâncias perigosas. 0,85 0,89

16 05 06*
Produtos químicos de laboratório contendo ou compostos por substâncias perigosas, incluindo misturas de produtos 

químicos de laboratório.
0,00 0,00

16 10 01* Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas 127,34 132,55

17 04 09* Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 0,24 0,25

17 05 03* Solos e rochas contendo substâncias perigosas. 0,11 0,11

18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes (excepto 180103) 14,00 14,57

18 01 03*
Outros resíduos cuja recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de 

infecções
10,00 10,41

19 08 09 Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, contendo apenas óleos e gorduras alimentares. 0,44 0,46

Totais 1546,16 1609,49
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Relativamente à gestão interna dos resíduos gerados, a SAPEC Agro procede a: (a) separação de 

resíduos por tipo, acondicionamento e identificação no local de produção; (b) transferência e 

armazenagem temporária em locais designados na parcela SAPEC Agro32; c) encaminhamento para 

destino final adequado por operador autorizado, privilegiando-se as operações de valorização face à 

eliminação, sempre que possível. Adicionalmente a manipulação de resíduos suscetíveis de 

ocasionarem contaminações ambientais, é realizada em áreas impermeabilizadas e quando 

necessário com capacidade de contenção. 

Neste âmbito assinala-se que, pontualmente, são gerados produtos fora de especificação ou 

produtos devolvidos pelos clientes, existindo três alternativas para a sua gestão: 

a) Reprocessamento, no qual o produto é reintroduzido na fase do processo a que corresponde o 

desvio (por exemplo, na moagem se o desvio resultar de falha nas características granulométricas); 

b) Introdução em quantidades previamente definidas pelo Controlo de Qualidade no fabrico de 

novos lotes do produto; 

c) Envio para eliminação, caso nenhuma das alternativas anteriores seja viável. 

No que se refere à armazenagem de resíduos, a SAPEC Agro (i.é., todas as suas fábricas) utiliza o 

Ecoparque (onde também são armazenados produtos não conformes, que poderão ser 

reprocessados ou, caso não seja possível, são classificados como resíduos), o Parque 1 (embalagens 

não reutilizáveis e em situações excecionais, águas de lavagem) e ainda, para armazenagem de 

resíduos líquidos, 4 depósitos cada um com uma capacidade de 12,5 m3 situados dentre de bacia de 

contenção, para armazenagem de águas de lavagem não reutilizáveis, e oleões, dispondo assim de 

condições adequadas à minimização de potenciais interações ambientais, nomeadamente quanto à 

manipulação dos resíduos e à contenção de eventuais derrames. 

Neste âmbito refere-se que em 2010 foi atribuída à empresa licença para a realização de operações 

de gestão de resíduos (armazenagem de resíduos, efetuada no local de produção, no respeito pelas 

                                                           

 

32
 Transferência e armazenamento temporário no Ecoparque, que possui condições de armazenagem e 

impermeabilização adequadas para o efeito5��
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especificações técnicas aplicáveis e por um período superior a um ano), titulada pelo Alvará n.º 

000115/2010. 

Em termos dos operadores de gestão envolvidos na gestão externa dos referidos resíduos e 

operações de gestão externa por eles realizadas, a situação existentes encontra-se detalhada na 

Tabela IV.1.11.2: 
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Tabela IV.1.11.2 Operadores de gestão de resíduos e operações de gestão - estabelecimento SAPEC Agro 

 

Da análise da tabela anterior, conclui-se que um número significativo de tipologias de resíduos são 

objeto de operações de valorização. Relativamente à gestão dos resíduos de embalagem dos 

Código LER Designação OGR 
Operação de 

gestão

10 01 22* Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras contendo substâncias perigosas Carmona GGRP D15

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação Carmona SLTC R9

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados. Carmona SLTC R9

15 01 01 Embalagens de papel e cartão. Quima R3

15 01 02 Embalagens de plástico Quima R3

15 01 03 Embalagens de Madeira Citri R13

15 01 04 Embalagens de Metal Transucatas R13

15 01 06 Misturas de Embalagens Citri/Quima D1/R13

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas Socorsul/Carmona GGRP R5/R13

15 02 02*
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e 

vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas.
Carmona GGRP R13

16 02 16 Componentes retirados de equipamento fora de uso, não abrangidos em 16 02 15 Recielectric R13

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio Ambitrena R13

20 01 36 Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 Ambitrena R13

20 03 99 Resíduos urbanos e equiparados, não anteriormente especificados Cannon Hygiene D9

02 01 08* Resíduos agroquimicos contendo substâncias perigosas Carmona GGRP D15

02 03 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento Citri D1

06 10 99 Outros resíduos não especificados Carmona GGRP D15

07 04 01* Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos Carmona GGRP D15

07 04 10* Outros  absorventes usados e bolos de filtração Carmona GGRP R13

07 04 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas Carmona GGRP D15

07 04 99 Outros resíduos não especificados Carmona GGRP/ Citri D15/D1

07 06 99 Outros resíduos não especificados Carmona GGRP D15

12 03 01* Líquidos aquosos de lavagem Safety Kleen (PT) D15

13 05 07* Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água Carmona GGRP/ Carmona SLTC R13/R9

14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes Carmona GGRP R13

16 02 11* Equipamento fora de Uso, contendo clorofluorcarbonetos, HCFC e HFC) Ambitrena R12

16 05 04* Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons) contendo substâncias perigosas. Carmona GGRP D15

16 05 06*
Produtos químicos de laboratório contendo ou compostos por substâncias perigosas, incluindo misturas de produtos 

químicos de laboratório.
Carmona GGRP D15

16 10 01* Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas Carmona GGRP/ Carmona SLTC D15/D9

17 04 09* Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas Carmona GGRP D15

17 05 03* Solos e rochas contendo substâncias perigosas. Carmona GGRP D15

18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes (excepto 180103) Cannon Hygiene D15

18 01 03*
Outros resíduos cuja recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de 

infecções
Cannon Hygiene D9

19 08 09 Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, contendo apenas óleos e gorduras alimentares. Carmona GGRP R13
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produtos colocados no mercado, a SAPEC Agro transmitiu a responsabilidade pela gestão e destino 

final dos resíduos de embalagens secundárias e terciárias para a Sociedade Ponto Verde, entidade 

licenciada para a gestão de resíduos de embalagens, ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 366-

A/97, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 162/2000, de 27 de julho, 92/2006, de 25 de maio, 178/2006, 

de 5 de setembro, e 73/2011, de 17 de junho, regulamentado pela Portaria 29-B/98, de 15 de 

janeiro. Relativamente às embalagens primárias, a responsabilidade pela gestão e destino final dos 

resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos foi transferida para a Sigeru, entidade 

gestora do Sistema Valorfito, e dos resíduos de embalagens de medicamentos veterinários para a 

Valormed, nos termos do mesmo enquadramento legal. 

No que respeita à atual fábrica de enxofres da SAPEC Agro, e tendo em conta o seu histórico, 

considera-se que a tipologia de resíduos gerados nesta instalação encontra-se estabilizada quanto 

aos resíduos produzidos de forma regular e resíduos produzidos com menor frequência. A 

especificação das tipologias de resíduos produzidos e respetivas quantidades produzidas na atual 

fábrica de enxofres consta da Tabela III.3.2.39 incluída no Subcapítulo III.3.2. Os operadores de 

gestão de resíduos e operações de gestão de resíduos estão identificadas para o estabelecimento 

SAPEC Agro e aplicam-se à fábrica de enxofres nas tipologias de resíduos comuns.  
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IV.2 Caraterização do estado atual do ambiente social 

IV.2.1 Património cultural 

IV.2.1.1 A nível do concelho 

Património arqueológico 

Relativamente ao património arqueológico do concelho de Setúbal, refira-se que o sapal do Estuário 

do Sado possui vários vestígios romanos. O complexo industrial de produção de preparados de peixe 

do rio Sado, só superado em dimensão pelo existente em Bolónia (Cádis, Espanha), distribui-se ao 

longo das duas margens de todo o estuário do Sado. Conhecem-se hoje, ruínas ligadas à 

transformação do pescado, em Troia e Setúbal e à produção de ânforas na Quinta da Alegria, 

Herdade do Pinheiro, Monte da Enchurrasqueira e Monte do Bugio. 

O principal património arqueológico referenciado no Portal do Arqueólogo – Direção Geral das 

Atividades Culturais, relativamente às freguesias do concelho de Setúbal, com exceção da freguesia 

de Azeitão (dado se situar no extremo oeste do concelho), é o seguinte: 

• Aqueduto dos Arcos – Período Moderno (Século XV) 

• Baluarte da Anunciada - Período Moderno (Contemporâneo) 

• Baluarte de Jesus – Período Moderno  

• Baluarte do Livramento – Período Moderno e Contemporâneo 

• Baluarte de Nossa Senhora da Conceição/ Baluarte do Cais - Período Moderno 

• Baluarte de São Brás - Período Moderno 

• Calçada do Viso - Período Romano 

• Cetária de Pedra Furada – Período Romano 

• Cetária Praça do Bocage – Período Romano 

• Cetária da Rasca – Período Romano 

• Complexo Industrial - Período Romano 

• Complexo Industrial da Quinta da Comenda – Período Romano 

• Conjunto Fabril de Salga de Peixe – Período Romano 

• Conjunto de Moinhos – Período Moderno (pré-pombalino) 

• Convento de Jesus – Período Moderno 
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• Convento de Nossa Senhora do Carmo – Período Moderno 

• Convento (Recolhimento da Soledade) - Período Moderno e Contemporâneo 

• Estação Alferrar – Período Romano  

• Estação do Outão – Período Neolítico e Calcolítico 

• Estação da Quinta das Machadas de Baixo – Período Romano 

• Gruta das Fontes da Rotura – Período Pré-Histórico (indefinido) 

• Gruta Lapa dos Morcegos (Outão) - Período Calcolítico (Final) 

• Grutas Mira/ Pena – Período Pré-Histórico (indeterminado) 

• Gruta da Toca do Pai Lopes - Período Paleolítico 

• Hospital João Palmeiro - Romano, Idade Média, Moderno e Contemporâneo 

• Muralha medieval - Período Medieval Cristão 

• Moinho Novo - Moinho de Maré, Mitrena - Moderno (Período pré-pombalino) 

• Moinho da Mourisca (Setúbal) – Período Moderno 

• Olaria do Largo da Misericórdia – Período Romano 

• Rotura – Período Calcolítico  

• Rua Arronches de Junqueira (vestígios diversos) – Período Romano 

• Vila do Cabeço Gordo – Período Romano 

• Vila Comenda - Período Romano 

• Vila Cruz da Légua - Período Romano 

 

Património arquitetónico 

No que se refere ao património arquitetónico, na sua maioria encontra-se inserido no centro da 

cidade de Setúbal. Apresenta-se em seguida a listagem do património edificado das freguesias do 

concelho de Setúbal, com exceção da freguesia de Azeitão (Fonte: IGESPAR – Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico): 

Monumentos Nacionais: 

• Castelo de S. Filipe 

• Cruzeiro de Setúbal 

• Igreja e Claustro do Mosteiro de Jesus, incluindo a Casa do Capítulo 
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• Igreja de São Julião de Setúbal (ver figura IV.2.1.1.1) 

• Pelourinho de Setúbal (ver figura IV.2.1.1.2) 

• Portal Gafaria 

Imóveis de interesse público: 

• Aqueduto de Setúbal 

• Chafariz da Praça Teófilo de Braga 

• Fábrica romana de salga integrada nas caves de um edifício na Travessa de Frei Gaspar (ver 

figura IV.2.1.1.3) 

• Edifício do “Grande Salão de Recreio do Povo” (ver figura IV.2.1.1.4) 

• Igreja Paroquial de São Sebastião 

• Igreja de Santa Maria da Graça. 

• Forte de Santiago do Outão, onde está instalado o sanatório 

• Palácio da Quinta das Torres, incluindo o tanque adjacente e a Casa de Frescoa em forma de 

“Tempietto” 

• Escadaria que dá acesso ao átrio Superior da Misericórdia 

Imóveis de Interesse Municipal: 

• Palacete Feu Guião 

• Quinta do Esteval 

• Casa das Quatro Cabeças 

• Convento de Brancanes 

• Casa de Bocage 

• Edifício sito na Avenida Luísa Todi, n.ºs 97-99 (também designado por Edifício do Club 

Setubalense) 

• Edifício dos Paços do Concelho de Setúbal 

• Recolhimento da Soledade 

Monumentos de interesse público: 

• Edifício do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Setúbal 

• Muralhas, torres, portas, cortinas e baluartes do Centro Histórico de Setúbal 
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• Casa do Corpo Santo 

 

 

Figura IV 2.1.1.1 – Igreja de S. Julião – Matriz de Setúbal 

  

Figura IV.2.1.1.2 – Pelourinho de Setúbal Figura IV.2.1.1.3 – Fábrica Romana de salga 
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Figura IV.2.1.1.4 – Edifício do Grande Salão Recreio do Povo 

 

IV.2.1.2 Na envolvente da área de Intervenção do projeto 

Património arqueológico 

Como património arqueológico mais próximo da zona de intervenção do projeto, no entanto 

claramente afastado da sua área de implantação, podem-se referir (Fonte: Portal do Arqueólogo – 

Direção Geral das Atividades Culturais) os seguintes sítios, localizados nas freguesias do Sado e de 

Santa Maria da Graça: 

• Cetária da Ponta da Areia: achado do período romano, constituído por materiais 

arqueológicos dispersos e muito destruídos pela construção do estaleiro da Setenave e 

instalações da Eurominas (referência bibliográfica: Património Arqueológico do distrito de 

Setúbal. Subsídios para uma carta arqueológica - 1993); 

• Cetária da Senhora da Graça: achado do período romano. Jazida totalmente destruída pela 

construção da central termo-elétrica de Setúbal. À superfície do terreno, foram recolhidos 

abundantes fragmentos de cerâmica de construção, de uso comum e de mesa (terra 

siggilata) e de ânforas (referência bibliográfica: Património Arqueológico do distrito de 

Setúbal. Subsídios para uma carta arqueológica - 1993); 

• Cetária do Moinho Novo: achado do período romano. Está situado na margem direita do 

estuário do Sado, na costa do lado norte da Baía de Setúbal, com fragmentos de utensílios 
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(referência bibliográfica: Estações pré-históricas dos arredores de Setúbal. O Arqueólogo 

Português - 1905); 

• Moinho Novo - Moinho de Maré, Mitrena: Moinho de maré arruinado, na margem direita do 

rio Sado, na Península de Mitrena (referência bibliográfica: COSTA, António Inácio Marques 

da (1905) - Estações pré históricas dos arredores de Setúbal. In O Arqueólogo Português. 

Lisboa. 1ª série:10, p. 185193); 

• Moinho da Mourisca (Setúbal): Moinho de maré. Tem uma lápide com a data de 1601. Mau 

estado de conservação (referência bibliográfica: NABAIS, António (1986). Moinhos de Maré). 

• Hospital João Palmeiro (Freguesia de Santa Maria da Graça): já existia em 1363, situando-se 

desde essa época junto à Igreja de Santa Maria da Graça com a qual confrontava a sul. Trata-

se do mais antigo edifício de Setúbal e foi o primeiro de natureza assistencial desta cidade. 

Em 1566 foi abarcado pela Casa do Espírito Santo, instituído pela Santa Casa da Misericórdia 

de Setúbal. No início do século XX, o que restava do edifício foi utilizado para uma fundição e 

posteriormente para oficina de automóveis. 

 

Assinala-se ainda que na Praia da Sapec, localizada na Península da Mitrena, e limitada atualmente 

pelos cais das Pirites e da Sapec, e pela estrada Setúbal-Sapec, surgiram fragmentos de ânforas 

romanas à superfície das areias da praia, entre materiais, sobretudo de construção sub-atuais. Estes 

fragmentos ânfóricos, descontextualizados, poderão por hipótese, ser correlacionados com duas 

jazidas romanas assinaladas por Inácio Marques da Costa: Senhora da Graça I e II, total ou 

parcialmente destruídas pela Central Termoelétrica de Setúbal e por instalações fabris da Sapec 

(referência bibliográfica: COSTA, António Inácio Marques da (1905) - Estações pré históricas dos 

arredores de Setúbal. In O Arqueólogo Português. Lisboa. 1ª série:10, p. 185193) 

Património arquitetónico 

No que se refere ao património arquitetónico mais próximo da zona de intervenção do projeto, no 

entanto claramente afastado da sua área de implantação, a edificação mais importante encontra-se 

situada na freguesia de Santa Maria da Graça (Fonte: IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico): 
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• Casa do Corpo Santo / Museu do Barroca: a Casa do Corpo Santo é hoje o Museu do Barroco. 

A intervenção arqueológica pôs a descoberto parte de uma sala seiscentista com piso em 

tijoleira, paredes revestidas a frescos e uma lareira. Sob esta divisão detetaram-se vários 

níveis de ocupação anteriores ao terramoto de 1531. 

 

Conclui-se, assim, que na área de intervenção do projeto e sua envolvente próxima não está 

identificada a presença de quaisquer valores arqueológicos ou arquitetónicos. 

IV.2.2 Ordenamento do território 

Em termos de regime de uso do solo, considerando as disposições regulamentares, em especial dos 

planos de ordenamento do território que incidem sobre a área do projeto, há que ter em conta, 

conforme se explicitou em III.1.3, os seguintes instrumentos regulamentares:  

1. Regulamento do Parque Industrial SAPEC Bay, aprovado pela Portaria n.º 63/94, de 

28 de Janeiro 

2. Plano Diretor Municipal de Setúbal (PDMS), ratificado pela Resolução de Concelho de 

Ministros n.º 65/94, de 10 de Agosto, na sua redação atual, decorrente das 

alterações introduzidas pelas Deliberações da Assembleia Municipal de Setúbal de 23 

de abril de 1999 e 30 de junho de 1999, publicadas através da Declaração n.º 416/99 

(2.ª série), de 17 de dezembro, da deliberação de 24 de setembro de 1999, publicada 

através da Declaração n.º 49/2000 (2.ª série), de 25 de fevereiro, da deliberação de 

29 de junho de 2000, ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

32/2001, de 29 de março, da deliberação de 28 de novembro de 2000, publicada 

através da Declaração n.º 268/2001 (2.ª série), de 6 de setembro e retificado pela 

Declaração de retificação n.º 1142/2010, de 14 de junho e da deliberação de 28 de 

setembro e 1 de outubro de 2012, publicada através do Aviso n.º 9397/2013 (2.ª 

série), de 22 de julho. 

3. Plano Regional de Ordenamento do Território da área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de 

Abril. 
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Refira-se que o Parque Industrial SAPEC Bay inicialmente foi considerado como constituído por várias 

parcelas (correspondentes a cada um dos estabelecimentos instalados à data da sua constituição e à 

área remanescente), entre elas a parcela SPC, em parte da qual serão instaladas as novas instalações 

do estabelecimento da SAPEC Agro - Enxofres. Entretanto foram licenciadas e executadas três 

operações de loteamento urbano (primeiro loteamento, loteamento nascente e loteamento poente) 

mas que não incidiram sobre a parcela SPC, pelo que à área onde se localiza o projeto não são 

aplicáveis atos administrativos relevantes no âmbito da gestão urbanística. 

a) Regulamento do Parque Industrial SAPEC Bay 

O Regulamento do Parque Industrial SAPEC Bay “estabelece as normas que disciplinam a instalação e 

gestão” do mesmo, nomeadamente, as regras de ocupação dos solos e zonamento (artigos 3º a 7.º) 

definindo no Anexo I os tipos de atividades a instalar. 

Atividades: 

No Anexo I daquele Regulamento estão definidas as atividades suscetíveis de instalação no Parque 

Industrial, segundo a classificação da Portaria n.º 744-B/93, de 18 de Agosto (revogada pela Portaria 

n.º 464/2003, de 6 de Junho a qual por sua vez foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de 

outubro, que aprovou o regime de exercício da atividade industrial (REAI), que também viria a ser 

revogado pelo SIR), nelas se incluindo a então classe 24 – Fabricação de produtos químicos. 

A atividade da SAPEC Agro, e bem assim a do projeto, de acordo com o estabelecido CAE — rev. 3, 

aprovada pelo Decreto-Lei, n.º 381/2007, de 14 de novembro, integra-se atualmente na CAE Rev3 

20200 – “Fabricação de pesticidas e de outros produtos agroquímicos”, que constitui uma subclasse 

da divisão 20 que abrange a “Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, 

exceto produtos farmacêuticos”. 

Conclui-se assim que a CAE atual integra a atividade de fabricação de produtos químicos, a qual de 

acordo com a Portaria n.º 744-B/93 coincidia com a classe 24, verificando-se assim a compatibilidade 

da atividade do proponente e do projeto com o que se encontra previsto no Anexo I do 

Regulamento, no que se refere à tipologia de atividades. 
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Zonamento: 

A área do Parque Industrial integra (artigo 4.º), de acordo com a planta de síntese, zonas industriais 

existentes, zonas industriais de expansão, zonas de terciário e zonas de proteção. 

O uso dominante do solo, relativamente às duas primeiras zonas, é industrial, sendo interdito «todas 

as atividades e utilizações que prejudiquem ou comprometam o referido uso dominante», exceto nos 

casos em que exista contribuição para o desenvolvimento e valorização. 

Situando-se a parcela SPC na zona industrial existente e uma vez que a atividade do projeto é a 

indústria verifica-se igualmente a compatibilidade da localização com o Regulamento do Parque 

Industrial. 

Zonas de proteção 

Relativamente às zonas de proteção, identificadas na planta de síntese, “é interdito o uso industrial 

do solo”, nomeadamente: 

Numa faixa de 50 m a partir da estrada nacional n.º 10-4; 

Numa faixa de 15 m a contar da plataforma do ramal ferroviário da CP (Caminho de Ferro 

Portugueses); 

Na área incluída pelo Decreto-Lei n.º 430/80, de 1 de Outubro, na Reserva Natural do 

Estuário do Sado; 

Na área incluída na Reserva Ecológica Nacional. 

Uma vez que a área de localização do projeto não abrange nenhuma das faixas ou áreas classificadas 

como zonas de proteção, verifica-se portanto também neste aspeto a compatibilidade da localização 

com o Regulamento. Com efeito está-se perante as seguintes distâncias: 

À EN 10-4> 600 m 

À plataforma do ramal ferroviário da CP> 200 m 

Ao estuário do sado> 600 m 
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Ocupação do solo 

Relativamente à ocupação do solo, o índice global definido é de 0,3, “correspondendo ao coeficiente 

entre a soma das áreas de implantação dos edifícios e área total do Parque Industrial”. 

Considerando a área da parcela da SPC (104191 m2), e a soma das áreas de implantação dos edifícios 

com as configurações pós-projeto, verifica-se que o índice de ocupação do solo ponderado é de 0,10. 

Este valor está de acordo com o estipulado no Regulamento (embora em rigor o índice de ocupação 

do solo referido no Regulamento se refira à globalidade do Parque). 

Cérceas/Altura da edificação 

Quanto a cérceas/altura das edificações, o Regulamento no seu artigo 8.º estabelece que a “altura 

máxima de qualquer corpo de edifício não poderá ultrapassar, quando isolado, um plano de 45º 

definido a partir de qualquer dos limites da parcela, mas a altura referida poderá ser ultrapassada em 

caso de silos, depósitos de água e outras instalações especiais tecnicamente justificadas. 

No caso vertente, o edifício 43 a afetar à armazenagem, como se referiu em III.2, irá sofrer na fase 

pré-projeto obras de alteração, entre as quais se conta o aumento da altura da nave central. A 

necessidade destas obras prende-se com questões técnicas ligadas à armazenagem a realizar no 

edifício. Com efeito, só assim se poderá utilizar o sistema de armazenagem considerado mais 

adequado (Drive-in Drive-Through racks) e utilizar as estantes de armazenagem já disponíveis. 

Assim, tendo presente que o edifício em causa se destina a armazenagem e a necessidade de 

aumento da altura da respetiva nave central se encontra tecnicamente justificada pelas caraterísticas 

específicas deste tipo de utilização, a SAPEC Agro solicitou à Câmara Municipal de Setúbal a emissão 

de declaração que atesta a conformidade das referidas obras com o Regulamento do Parque 

Industrial, a qual se protesta juntar. 

Em conclusão: o projeto, cumpre os requisitos do Regulamento quanto à atividade, zonamento, 

zonas de proteção e ocupação do solo, bem como o referente à cércea/altura da edificação do 

edifício 43.  

b) Plano Diretor Municipal de Setúbal  

O PDMS “tem como objeto estabelecer as regras a que deverá obedecer a ocupação, uso e 

transformação do território municipal e definir as normas gerais de gestão urbanística a utilizar na 
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implementação do Plano”. Assim, o território municipal, classifica-se, para os efeitos de ocupação, 

uso e transformação do solo, em diversas classes de espaços, delimitadas na planta de ordenamento. 

No Anexo IV 2.1, apresentam-se extratos obtidos na Câmara Municipal de Setúbal (CMS) da Planta de 

Ordenamento do PDMS aplicável à área onde se localiza o projeto, bem como as Plantas de 

condicionantes (Reserva Agrícola Nacional e outras servidões e restrições de utilidade pública) do 

PDMS, aplicáveis à mesma área, assinalando-se em todas elas a localização do projeto. Contudo 

verifica-se que a cartografia disponibilizada pela CMS se encontra desatualizada visto não incluir 

nomeadamente as alterações nos Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento, concretizadas 

através da alteração ao PDM na área da Mitrena tornada pública através do Aviso n.º 9397/2013, de 

29 de novembro de 2012, a qual contudo não incidiu sobre a área de localização do projeto. De 

qualquer forma adicionalmente juntam-se no Anexo IV.2.2 as plantas de ordenamento publicadas 

por meio do referido Aviso e obtidas a partir do site do SNIT, bem um extrato da imagem da planta 

de ordenamento atualizada, com a localização do projeto. 

Quanto à Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional (bruta), não foi possível obter na 

CMS extratos com a localização do projeto. Recorreu-se assim ao ficheiro “shape file” fornecido por 

esta entidade e referente ao PDM aprovado em 1994 onde se localizou a Fábrica de Enxofres na 

atual e futura localização (Anexo IV.2.3). 

Planta de Ordenamento - Espaços industriais 

De acordo com o disposto no número 1 do artigo 40.º do regulamento do PDMS “os espaços 

industriais destinam-se a ser ocupados predominantemente com estabelecimentos industriais e de 

armazenagem podendo integrar superfícies comerciais, de serviços, de equipamentos públicos ou 

privados ou para habitação destinada exclusivamente para a guarda das instalações e instalações 

hoteleiras nas condições estabelecidas para as respetivas categorias”. 

“Os espaços industriais abrangem as áreas industriais existentes e propostas e são constituídas por 

categorias em função dos tipos de atividades e classes de indústrias previstas nos termos da 

legislação aplicável” (n.º 2 do art.º 40.º). 

Nos espaços industriais podem ser criados parques industriais, nos termos do Decreto-Lei n.º 232/92, 

de 22 de Outubro (art.º 45.º). 
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Segundo o artigo 42.º, “os espaços industriais subdividem-se nas seguintes duas categorias, em 

função dos tipos de atividades e classes nelas previstas: 

Área industrial I1; 

Área industrial I2. 

De acordo com a Planta de ordenamento atualizada, a área para onde se projeta a transferência da 

Fábrica de Enxofres (assinalada na planta) está classificada como Espaço Industrial Existente I1, ao 

qual se aplicam os artigos 46.º a 48.º do Regulamento do PDM. 

Na Área industrial I1 admitem-se os seguintes usos nas percentagens indicadas relativas à superfície 

total de pavimento (Art.º 46.º): 

Industrias das classes A, B, C e D e armazenagens ≥ 80 %; 

Serviços, comércio e equipamentos: ≤ 20 %.” 

Note-se que a última alteração ao PDMS, aprovada pela deliberação de 28 de setembro e 1 de 

outubro de 2012, publicada através do Aviso n.º 9397/2013 (2.ª série), de 22 de julho, já veio 

atualizar o artigo 45.º do Regulamento do Plano, no que se refere à tipologia das indústrias a instalar 

nos parques industriais, considerando expressamente as indústrias de tipo 1, 2 e 3. 

Considerando que a instalação fabril, objeto do presente EIA, constitui um estabelecimento industrial 

de tipo 1, nos termos do SIR, uma vez que se encontra sujeito a AIA (artigo 11.º, n.º 2, alínea a), do 

SIR), verifica-se assim a conformidade da utilização proposta com o regime de uso do solo constante 

do PDM. 

O artigo 47º do Regulamento do PDMS estabelece os parâmetros urbanísticos aplicáveis a operações 

de loteamento urbano para fins industriais, não sendo por isso aplicável à área de localização do 

projeto, a qual, como se referiu, não foi abrangida por nenhuma das operações de loteamento 

licenciadas e executadas no Parque Industrial SAPEC Bay. 

Quanto ao artigo 48º dispõe: 

Nas construções em parcelas, o índice de utilização líquido é inferior ou igual a Iul <= 0,3, 

aplicando-se ainda o disposto nas alíneas d), e) e f) do artigo 47.º, que estabelecem: 
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d) Nos lotes devem garantir-se áreas permeáveis com superfícies superiores a 20% da área 

do lote. 

e) A altura total máxima de qualquer corpo do edifício, não pode ultrapassar, quando 

isolado, um plano de 45º definido a partir de qualquer dos limites do lote sendo o 

afastamento das edificações ao limite do lote confinante com o arruamento igual ou maior 

que 10m. 

f) Os sistemas de drenagem natural devem ser salvaguardados garantindo faixas de proteção 

com largura mínima de 10 m. 

Quanto ao Iul verifica-se, considerando que o “Índice de Utilização Líquido (Iul) - É igual ao quociente 

da superfície total de pavimento pela superfície total da parcela suscetível de construção (…)” que no 

caso da parcela SPC tal índice é após a concretização do projeto de 0,1, portanto inferior ao limite 

imposto.  

Quanto ao requisito da alínea d) do artigo 47º estima-se que a área permeável na parcela SPC 

represente 48%% da área da parcela, valor superior ao limite estabelecido. 

Relativamente ao requisito da alínea e) do artigo 47º do PDM, verifica-se que o mesmo é 

excecionado por via da aplicação do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento do Parque Industrial, conforme 

acima se referiu e será atestado pela Câmara Municipal de Setúbal.  

Por outro lado, não sendo a parcela de localização do projeto atravessadas por sistemas de 

drenagem natural não é aplicável o disposto na alínea f) do artigo 47º. 

Plantas de condicionantes 

De acordo com as Plantas de Condicionantes não existem, na área de intervenção do projeto, 

condicionalismos, no que diz respeito à RAN, à REN ou a outras servidões e restrições de utilidade 

pública. 

Note-se que na última alteração ao PDMS, aprovada pela deliberação de 28 de setembro e 1 de 

outubro de 2012, publicada através do Aviso n.º 9397/2013 (2.ª série), de 22 de julho, foi delimitada 

a REN, a qual se encontra pendente de aprovação, nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto. Esta delimitação não abrange a área do projeto, conforme resulta das 
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plantas de ordenamento publicadas por meio do referido Aviso, bem como das plantas de 

condicionantes em vigor, que se anexam (Anexos IV.2.2 e IV.2.3). 

Uma vez que o Município de Setúbal não dispõe de delimitação da REN, importa referir que a área de 

implantação do projeto, objeto do presente Estudo, não se encontra abrangida pelo Anexo III do 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, quanto às áreas sujeitas a autorização nos termos do 

artigo 42.º deste diploma. 

Com efeito, a área situa-se, fora da faixa de proteção ao sapal (aproximadamente a 600 m da 

margem do estuário do Sado e a mais de 700 m do sapal). 

Esta circunstância bem como o facto de que a Fábrica de Enxofres em situação de funcionamento 

normal não apresentar qualquer fonte de emissão que interfira com o estuário do Sado e em 

situações de acidente existirão meios de contenção adequados, garante a salvaguarda dos valores 

ambientais, em especial em áreas de elevada sensibilidade ambiental e ecológica (n.º 3 do artigo 45º 

do regulamento do PDM). 

Conclui-se, face ao descrito anteriormente, que o projeto é conforme com o regime de uso do solo 

constante do PDMS, não sendo expetáveis quaisquer impactes do ponto de vista do ordenamento do 

território, porquanto o projeto se irá concretizar em zona industrial de há muito infraestruturada e 

consolidada e não afeta quaisquer condicionantes ao uso do solo de natureza ambiental ou relativas 

à proteção de recurso e valores naturais. Verifica-se ainda a conformidade, quer das ações pré-

projeto, quer das associadas ao projeto e descritas em III-2.1.1, com as disposições do PDM relativas 

aos parâmetros de edificabilidade. 

c) Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa  

Por outro lado, conforme já foi referido, o concelho de Setúbal, está inserido na Área Metropolitana 

de Lisboa (AML) portanto, sujeito às orientações definidas no respetivo Plano Regional de 

Ordenamento do Território. Para avaliação da compatibilidade do projeto com este Plano Regional, 

consideram-se as seguintes figuras: a cartografia do Esquema do Modelo Territorial, das Unidades 

Territoriais e de Rede Ecológica Metropolitana (figuras orientadoras disponibilizadas pela CCDR). 
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Figura IV.2.2.1 – PROTAML – Esquema do Modelo Territorial 
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Figura IV.2.2.2 – PROTAML – Unidades Territoriais 
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Figura IV.2.2.3 – PROTAML – Legenda das Unidades Territoriais 
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Figura IV.2.2.4 – PROTAML – Rede Ecológica Metropolitana 

 

Esquema do Modelo Territorial 

O Esquema do Modelo Territorial do PROTAML traduz espacialmente os objetivos e orientações 

delineadas nas opções estratégicas e visa orientar a reconfiguração espacial e funcional da AML, 

integrando componentes como ações urbanísticas, centros/polos, ligações entre polos e eixos ou 

conjuntos multipolares a reforçar ou fomentar, e o sistema ecológico metropolitano. A estrutura do 

modelo territorial proposto comporta fundamentalmente os seguintes núcleos: Centro da AML, 

constituído por Lisboa e complementarmente por Almada/Seixal/Barreiro; 1.º anel envolvente do 

centro da AML e; 2.º anel metropolitano, que integra ente outros o polo Pegões/Marateca (com 

extensões à península da Mitrena e ao CTM - Centro de Transportes Rodoviários de Mercadorias - de 

Setúbal/Palmela), ao qual se atribui uma vocação para indústria, armazenagem e logística. 
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Considera ainda, entre outros, o conjunto multipolar Setúbal/ Palmela/ Mitrena/ CTM de Setúbal – 

Palmela, como conjunto a desenvolver, conjugando: a multifuncionalidade do Centro de nível sub-

regional – Setúbal – com o apoio em termos de equipamentos e serviços de Palmela, o 

desenvolvimento industrial da Península da Mitrena essencialmente ligado ao Porto de Setúbal, e o 

apoio em termos de transporte rodoviário de mercadorias que será possível com a criação do CTM 

de Setúbal - Palmela. 

Analisando o desenho que representa o Esquema de Modelo Territorial, conclui-se que o concelho 

de Setúbal inclui uma área urbana a articular e/ou qualificar, um Centro de Nível sub-regional – 

Setúbal e um Pólo Industrial e Logístico – Mitrena. 

Segundo o esquema do modelo territorial, o Pólo da Mitrena tem como funções e atividades 

preferenciais, a industrial e a logística, para as quais os instrumentos de planeamento territorial 

devem delimitar zonas urbanas destinadas especificamente aos usos relacionados com essas funções 

e atividades. 

As orientações setoriais do PROTAML para as atividades económicas, referem que “a implantação 

das atividades industriais deve tender para a polarização em espaços próprios e adequados a esse 

uso, atendendo às necessidades de solo, aos riscos ambientais e tecnológicos, às condições de 

acessibilidade e logística e à articulação com o mercado de emprego, condicionando as novas 

localizações industriais fora daquelas áreas à garantia de infraestrutura de saneamento e sistemas de 

tratamento e controlo ambiental dos seus efluentes e produtos derivados”. 

Unidades Territoriais 

O esquema do modelo territorial é constituído por 17 Unidades Territoriais distintas e identificadas 

no desenho das Unidades Territoriais. O concelho de Setúbal integra a Unidade Setúbal/ Palmela 

que, por sua vez, se encontra dividida em duas subunidades: o polo urbano e industrial de Setúbal 

associado a Palmela (Setúbal / Palmela / Mitrena) e a área agrícola a norte de Setúbal. 

De acordo com o PROTAML “o contexto territorial de Setúbal confere-lhe uma condição periférica 

face ao centro da AML e, simultaneamente, uma grande centralidade face à acessibilidade que 

detém (…), situação que possibilitou a sua consolidação em termos económicos e a dotação em 

infraestruturas e equipamentos de nível superior que lhe dão um elevado grau de autonomia 
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funcional e que o elegem como uma centralidade de nível sub-regional dentro da AML e 

extrarregional na sua relação com a região do Alentejo”. 

Por outro lado é ainda referido que “o dinamismo económico deste polo deve-se, em particular, às 

atividades ligadas ao porto de Setúbal (…) e a um processo de industrialização muito virado para a 

exportação, que se encontra em franco crescimento associado aos fenómenos de relocalização, 

renovação e incremento industrial dentro da Península de Setúbal”. 

Destaca-se entre outras orientações territoriais para esta Unidade, a promoção do “desenvolvimento 

do porto de Setúbal, em todas as suas componentes, como infraestrutura estratégica de 

internacionalização, em articulação com os portos de Lisboa e Sines, com o centro de transportes 

rodoviários de mercadorias de Setúbal/ Palmela e com as áreas industriais e de serviços conexas, 

acautelando os impactes no estuário do Sado”. 

Rede Ecológica Metropolitana 

Um objetivo central do PROTAML é a criação da Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização 

Ambiental, representada no esquema do modelo territorial através de Rede Ecológica Metropolitana 

(REM). 

A REM “constitui um sistema de áreas e ligações que integram, envolvem e atravessam as unidades 

territoriais e o sistema urbano no seu conjunto”, sendo composta por áreas e corredores primários 

(Rede primária), áreas e corredores secundários (Rede secundária) e áreas e ligações vitais para o 

sistema ecológico metropolitano. 

Os corredores e ligações estruturantes assumem particular importância nas relações entre as áreas 

estruturantes ou sistemas ecológicos, bem como áreas importantes para a sustentabilidade do 

modelo territorial. 

As áreas e ligações vitais decorrem da constatação da existência de zonas não edificadas, em alguns 

casos com dimensão significativa, que sendo alvo de pretensões, direitos já constituídos de urbanizar 

e ainda de diversas possibilidades derivadas de propostas dos PDM aprovados, devem ser tidas em 

conta como espaços fundamentais para o funcionamento e qualidade dos sistemas urbano e 

ecológico. 
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Da análise do desenho da REM, é possível observar quatro áreas estruturantes primárias: Serra de 

Sintra e Litoral de Colares a Cascais, Estuário do Tejo, Arrábida – Espichel – Matas de Sesimbra – 

Lagoa de Albufeira, e Estuário do Sado (parcialmente incluída no território da AML, apenas a margem 

norte). 

Para a área estruturante primária – Estuário do Sado, está definido que se “deverá garantir que as 

atividades económicas localizadas na sua envolvente tenham atenção o funcionamento deste 

importante ecossistema”. Ainda para este tipo de áreas, é determinado nas normas específicas do 

PROTAML, aplicáveis aos Instrumentos de Planeamento Territorial (IPT), nomeadamente os de 

natureza especial, que se deverá “garantir que as intervenções nas áreas de fronteira e no seu 

interior não põem em causa a sua função dominante nem lhe diminuem ou alteram o carácter”. 

Análise das Plantas de Pormenor 

As plantas de pormenor do Esquema do Modelo Territorial, das Unidades Territoriais e da REM, com 

a localização do Parque Industrial SAPEC Bay, encontram-se no Anexo IV.2.4. 

O projeto localiza-se na península da Mitrena que, conforme o esquema do modelo territorial 

proposto, se encontra no 2.º anel metropolitano. 

Através da figura orientadora do esquema do modelo territorial, anteriormente apresentada, é 

possível verificar que o Parque Industrial SAPEC Bay, onde se localiza a área do projeto, situa-se 

exatamente na área onde está assinalado o polo industrial e logístico – Mitrena, não havendo assim 

incompatibilidades entre a atividade do projeto e a tipologia de uso definida no PROTAML. Aquele 

polo, por sua vez, tem ligações com outros polos e um Centro de nível sub-regional, integrando o 

conjunto multipolar Setúbal/ Palmela/ Mitrena/ CTM de Setúbal – Palmela. 

Note-se que, de acordo com informação fornecida pela CCDR-LVT (que elaborou a carta) na planta de 

pormenor do esquema do modelo territorial não é possível identificar o polo industrial, devido ao 

software SIG, utilizado na conceção do esquema, não permitir o aumento à escala dos símbolos que 

representam os Centros e os Polos, e a área desenhada correspondente ao Parque Industrial SAPEC 

Bay, se sobrepor ao símbolo do polo industrial. 

Por outro lado, conforme descrito anteriormente e considerando o desenho em pormenor do 

esquema do modelo territorial (ver Anexo IV.2.4), o local do projeto, estando situado no concelho de 
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Setúbal e no polo industrial e logístico, está também abrangido por uma área urbana a articular e /ou 

a qualificar. 

Analisando a planta de pormenor das Unidades Territoriais, a instalação localiza-se na unidade 

territorial Setúbal/Palmela, mais especificamente na subunidade – polo urbano e industrial de 

Setúbal. 

Tendo como referência o descrito anteriormente, o projeto situa-se numa zona onde, de um modo 

geral, deve ser promovida a consolidação da rede de centros/polos urbanos e onde a implantação de 

novas atividades industriais tendem cada vez mais para a polarização. Além disso, a unidade 

territorial de localização do projeto, tem como diretrizes promover o desenvolvimento do porto de 

Setúbal em articulação com as áreas industriais conexas. Perante estas orientações verifica-se que 

existe compatibilidade da localização do projeto, com as regras do modelo territorial. 

Relativamente à REM e observando a respetiva planta de pormenor, conclui-se que o Parque 

Industrial SAPEC Bay se situa na envolvente da área estruturante primária – Estuário do Sado, não 

sendo incluído na zona delimitada. Nestas condições deverá ser garantida que as atividades 

económicas desenvolvidas no Parque “tenham em atenção o funcionamento deste importante 

ecossistema”. 

Uma vez que, a Fábrica de Enxofres não apresenta qualquer fonte de emissão que interfira com o 

estuário do Sado são respeitadas as indicações aplicáveis às atividades económicas na envolvente, ou 

seja, a instalação do projeto, em situação de funcionamento normal, não interfere com o 

funcionamento deste importante ecossistema, não pondo em causa a sua função dominante nem lhe 

diminuindo ou alterando o seu carácter. 

Tal interferência apenas poderia verificar-se no caso de ocorrer uma perda de confinamento, de 

águas de combate a incêndio, que poderia atingir o estuário, mas cuja probabilidade de ocorrência é 

remota, dada a existência de medidas preventivas e de intervenção anteriormente referidos (Análise 

de Riscos). Assim, e mesmo nestas condições, não é de considerar que exista qualquer interação, por 

parte da instalação, que venha a lesar o referido ecossistema. 

Por outro lado, constata-se também a existência de algumas áreas vitais sobrepostas à área do 

Parque Industrial, sendo que a zona onde se situa o projeto não é abrangida por estas. 
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Desta forma, verifica-se que a pretensão está em conformidade com a REM. 

Em síntese, tendo analisado a localização do projeto à luz do esquema do modelo territorial 

constata-se que: 

a) Está localizado num Parque Industrial, que por sua vez, se encontra abrangido por um polo 

industrial e logístico, espaço próprio e adequado ao uso pretendido, conforme as diretrizes 

enunciadas; 

b) Situa-se numa área cujo desenvolvimento da atividade industrial deve ser incentivado; 

c) Respeita a integridade da REM. 

Verifica-se assim a compatibilidade entre a localização do projeto e o PROTAML. 

IV.2.3 Sócio Economia 

IV.2.3.1 Caraterização a nível municipal e regional 

Situando-se o projeto objeto do presente EIA na freguesia do Sado, concelho de Setúbal a presente 

caracterização incide sobre dados estatísticos referentes a este Município e à subregião (NUT III), na 

qual o concelho se integra, enquadrados para melhor caraterização, no contexto nacional. 

O distrito de Setúbal é constituído por 13 concelhos. Destes, os concelhos de Alcochete, Almada, 

Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal integram a chamada Península de 

Setúbal, uma subregião da Área Metropolitana de Lisboa. 

Território e população 

Na tabela seguinte apresentam-se os dados estatísticos referentes a território e população de 

Portugal, da Península de Setúbal e seus concelhos: 
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Tabela IV.2.3.1.1 – Território e População (2012) (Fonte: Dados estatísticos do INE). 

 

Quanto a esta tabela, assinala-se que o número de freguesias referido não contempla a recente 

reorganização administrativa das freguesias. 

 

Com base nestes dados, conclui-se: 

• A população residente na Península de Setúbal (que ocupa uma área de cerca de 2 % 

do território nacional) era, em 2012, de 782 529 habitantes, a que corresponde uma 

densidade populacional, de 481.5 habitantes/Km2, valor bastante acima da média do 

país (113,7 hab/ Km2); 

• A população residente na Península de Setúbal em 2012, aumentou em cerca de 39 

000 habitantes, relativamente a 2004; 

• Os concelhos de Almada, Barreiro, Seixal e Moita são os que em 2012 apresentavam 

maiores densidades populacionais, particularmente elevadas nos casos de Almada e 

do Barreiro (2452,8 e 2141,8 respetivamente);  

• O concelho de Setúbal apresentava em 2012 uma densidade populacional de 520,1 

hab/Km2, valor bastante acima da média do país (113,7 hab/ Km2) e a sua população, 

relativamente a 2004 aumentou em cerca de 2600 habitantes. 

Área Total (Km
2
) Freguesias

Densidade 

Populacional 

(Hab/Km
2
)

2012 2012 2004 2012 2012

Portugal 92212 4260 10494672 10487289 113,7

Península de Setúbal 1625,3 58 742666 782529 481,5

Alcochete 128,4 3 14770 18175 141,6

Almada 70,2 11 166826 172206 2452,8

Barreiro 36,4 8 79176 77941 2141,8

Moita 55,3 6 67205 65831 1191,3

Montijo 348,6 8 43901 53233 152,7

Palmela 465,1 5 57249 63694 136,9

Seixal 95,5 6 154088 161436 1690,4

Sesimbra 195,5 3 42333 50214 256,9

Setúbal 230,3 8 117118 119799 520,1

NUTS / Concelhos
População Residente Total
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Adicionalmente, segundo os dados dos Censos 2011, a freguesia do Sado, freguesia onde se insere a 

área do projeto, ocupa uma área de 65,5 Km2 e apresentava um valor de população residente, de 

5783 habitantes. 

Por outro lado, os dados relativos a população residente por grupos etários em 2012, são os 

seguintes: 

 

Tabela IV.2.3.1.2 – População Residente Segundo os Grupos Etários (em efetivos) (2012) (Fonte: Dados estatísticos do INE) 

 

 

Tabela IV.2.3.1.3 – População Residente Segundo os Grupos Etários (em %) (2012) (Fonte: Dados estatísticos do INE) 

 

Com base nos dados, constata-se que a população está relativamente envelhecida quer a nível 

nacional, quer na Península e concelho de Setúbal. 

Emprego 

Na tabela seguinte, apresentam-se os dados resultantes do Censos 2011 relativamente à população 

economicamente ativa, empregada e desempregada: 

 

Tabela IV.2.3.1.4 – População Economicamente Ativa, Empregada, Desempregada (Fonte: Censos 2011 – Resultados Definitivos) 

 

0 - 14 15 - 24 25-64 65-74 ≥ 75

Portugal 10487289 1550201 1123090 5781392 1038649 993957

Península de Setúbal 782529 126887 80428 431178 81542 62494

Setúbal 119799 19794 12139 65381 12691 9794

NUTS / Concelhos Total
Grupos Etários

0 - 14 15 - 24 25-64 ≥ 65 ≥ 75

Portugal 15% 11% 55% 10% 9%

Península de Setúbal 16% 10% 55% 10% 8%

Setúbal 17% 10% 55% 11% 8%

Grupos Etários
NUTS / Concelhos

NUTS / Concelhos

População 

Economicamente 

Ativa Total

População 

Empregada

População 

Desempregada

Procura 1º 

Emprego

Procura Novo 

Emprego

Portugal 5023367 4361187 662180 122310 539870

Península de Setúbal 380539 325235 55304 10268 45036

Setúbal 58514 49414 9100 1612 7488
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Da análise da tabela, resulta que as taxas de população ativa a nível nacional, na península e no 

concelho de Setúbal foram em 2011 de 47,56%, 48,82% e 48,28%, respetivamente. Por outro lado, as 

taxas de desemprego no mesmo ano foram de 13,18% a nível nacional, de 14,53% na península de 

Setúbal e de 15,55% no concelho de Setúbal. Assim, conclui-se que a taxa de desemprego no 

concelho é ligeiramente superior à observada na península e no país. 

Comparando as taxas de população ativa e taxas de desemprego dos com os Censos de 2001, pode-

se constatar que em 2011 a taxa de população ativa diminuiu e por consequência a taxa de 

desemprego aumentou. Aliás, o desemprego na Península de Setúbal constitui desde há vários anos 

um dos problemas mais graves da região, resultante principalmente da decadência de atividades 

económicas de grande implementação e tradicionalmente dinâmicas. 

Atividades económicas 

A Península de Setúbal foi tradicionalmente, uma importante área de concentração de unidades 

industriais. A localização e outras condições específicas da península favoreceram o aparecimento 

nesta zona geográfica de importantes ramos da indústria pesada com empresas de grande dimensão, 

designadamente, nos domínios da química, da metalurgia e da metalomecânica. Para além destes 

ramos, são ainda relevantes as indústrias do papel, de produtos alimentares, de minerais não 

metálicos, de madeira e cortiça e as do têxtil/vestuário. A implantação da unidade da Ford/ VW e da 

relativamente densa malha de fabricantes de peças e componentes no eixo de Palmela/ Setúbal, 

destacou ainda mais a importância do ramo dos produtos metálicos, máquinas e material de 

transporte, sobretudo na vertente da fabricação/ montagem de automóveis. Também as indústrias 

elétricas e eletrónicas foram objeto de elevados investimentos. 

No entanto, a estrutura das sociedades por grandes sectores mostra em 2012 uma posição 

destacada do sector terciário (63,9%), seguido do sector secundário (25,6%) e do sector primário 

(10,5%). (Fontes/Entidades: INE, PORDATA) 

Relativamente a 2011, têm-se os seguintes dados quanto a indicadores de atividade económica, na 

península de e no concelho de Setúbal: 
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Tabela IV.2.3.1.5 – Indicadores Atividades Económicas – Península de Setúbal (Fonte: Dados estatísticos do INE – dados atualizados em 

29 de agosto de 2013) 

 

N.º % N.º % € %

Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca 1985 2,8% 5120 2,8% 248691630 1,4%

Indústrias extrativas 28 0,04% 231 0,12% 15364829 0,08%

Indústrias transformadoras 3020 4,2% 27862 15,0% 7466742984 41,2%

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 

ar frio
18 0,03% 77 0,04% 288422866 1,59%

Captação, tratamento e distribuição de água; 

saneamento, gestão de resíduos e despoluição
74 0,1% 1968 1,1% 297092035 1,6%

Construção 5834 8,1% 20080 10,8% 1068573139 5,9%

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos
15658 21,8% 37754 20,4% 5929016038 32,7%

Transportes e armazenagem 1157 1,6% 6941 3,7% 586525576 3,2%

Alojamento, restauração e similares 5798 8,1% 13922 7,5% 404865879 2,2%

Atividades de informação e de comunicação 1039 1,4% 2718 1,5% 207257954 1,1%

Atividades imobiliárias 1490 2,1% 2564 1,4% 158727303 0,9%

Atividades de consultoria, científicas, técnicas 

e similares
7387 10,3% 11405 6,2% 308773609 1,7%

Atividades administrativas e dos serviços de 

apoio
11045 15,4% 21082 11,4% 350404585 1,9%

Educação 3965 5,5% 7404 4,0% 121064334 0,7%

Atividades de saúde humana e apoio  social 6108 8,5% 16901 9,1% 549798613 3,0%

Atividades artísticas, de espetáculos, 

desportivas e recreativas
2235 3,1% 2720 1,5% 46584475 0,3%

Outras atividades de serviços 4841 6,8% 6673 3,6% 91848571 0,5%

Totais 71682 185422 18139754420

Atividades
Empresas Pessoal ao Serviço Volume de Venda
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Tabela IV.2.3.1.6 – Indicadores Atividades Económicas – Concelho de Setúbal (Fonte Dados estatísticos do INE – dados atualizados em 29 

de agosto de 2013) 

 

A distribuição do universo empresarial por setores de atividade, na Península de Setúbal e no 

concelho de Setúbal, mostra que o comércio domina quanto ao número de empresas, seguindo-se as 

empresas de atividades administrativas e serviços de apoio e as atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares. Por outro lado e em termos de emprego, o comércio é atividade que emprega 

maior número de pessoas, seguida das indústrias transformadoras. 

No entanto, na península de Setúbal, as indústrias transformadoras apresentaram o maior volume de 

negócios seguidas do comércio mas, no município de Setúbal, o comércio teve um volume de 

negócio ligeiramente superior ao volume de negócio das indústrias transformadoras.  

 

N.º % N.º % € %

Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca
379 3,2% 869 2,5% 70117087 1,5%

Indústrias extrativas 4 0,03%

Indústrias transformadoras 455 3,8% 5004 14,4% 1793903152 37,40%

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 

ar frio
6 0,05% 64 0,18% 245154868 5,11%

Captação, tratamento e distribuição de água; 

saneamento, gestão de resíduos e despoluição

19 0,2% 610 1,8% 78766793 1,6%

Construção 821 6,9% 2999 8,6% 172088362 3,6%

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos
2596 21,9% 6406 18,4% 1796127872 37,44%

Transportes e armazenagem 217 1,8% 1451 4,2% 190652277 4,0%

Alojamento, restauração e similares 1087 9,2% 2641 7,6% 74195260 1,5%

Atividades de informação e de comunicação 166 1,4%

Atividades imobiliárias 255 2,2% 470 1,4% 29529498 0,6%

Atividades de consultoria, científicas, técnicas 

e similares
1334 11,3% 2105 6,1% 58561370 1,2%

Atividades administrativas e dos serviços de 

apoio
1543 13,0% 5574 16,0% 102062752 2,1%

Educação 780 6,6% 1154 3,3% 16128893 0,3%

Atividades de saúde humana e apoio  social 1107 9,3% 4014 11,5% 136957067 2,9%

Atividades artísticas, de espetáculos, 

desportivas e recreativas
341 2,9% 436 1,3% 9725220 0,2%

Outras atividades de serviços 731 6,2% 963 2,8% 10844953 0,2%

Totais 11841 34760 4796798082

Atividades
Empresas Pessoal ao Serviço Volume de Venda
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Nas tabelas seguintes são apresentados os valores do Produto Interno Bruto (PIB) e PIB/capita 

referentes aos anos de 2008 a 2012: 

 

Tabela IV.2.3.1.7 – Produto Interno Bruto a preços de mercado (Milhões de Euros) (Fonte: Dados estatísticos do INE) 

 

 

Tabela IV.2.3.1.8 – PIB/capita a preços de mercado (Milhares de Euros) (Fonte: Dados estatísticos do INE) 

 

Dos dados da tabela IV.2.3.1.7, constata-se que desde 2008, a península de Setúbal teve uma 

contribuição praticamente constante para a economia nacional em termos de PIB, havendo apenas 

um ligeiro acréscimo no ano de 2011. 

Analisando o PIB/capita, pode verificar-se que a contribuição da península de Setúbal diminuiu entre 

2008 e 2010, aumentou em 2011 (embora a um nível inferior ao observado em 2008), mas voltou a 

diminuir em 2012.  

Relativamente ao Valor Acrescentado Bruto (VAB) são apresentados na tabela seguinte os valores 

referentes ao período de 2008 a 2011: 

 

Tabela IV.2.3.1.9 – Valor Acrescentado Bruto a preços de base (Milhões de Euros) (Fonte: INE – dados atualizados em 29 de agosto de 

2013) 

 

2008

€ (milhões)

2009

€ (milhões)

2010

€ (milhões)

2011

€ (milhões)

2012

€ (milhões)

Portugal (2) 171983,1 168529,2 172859,5 171126,2 165107,5

Península de Setúbal (1) 9338,6 9050,7 9288,6 9374,5 8918,3

% (1/2) 5,4% 5,4% 5,4% 5,5% 5,4%

2008

€ (milhares)

2009

€ (milhares)

2010

€ (milhares)

2011

€ (milhares)

2012

€ (milhares)

Portugal (2) 16,2 15,9 16,3 16,1 15,6

Península de Setúbal (1) 11,9 11,4 11,6 11,7 11,2

% (1/2) 73,4% 72,0% 71,5% 72,9% 71,9%

2008

€ (milhões)

2009

€ (milhões)

2010

€ (milhões)

2011

€ (milhões)

Portugal (2) 90779,0 87329,1 88245,1 82242,4

Península de Setúbal (1) 4262,7 3784,9 3872,6 3611,8

% (1/2) 4,7% 4,3% 4,4% 4,4%
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Relativamente ao VAB, entre 2008 a 2009 a contribuição da península de Setúbal relativamente ao 

VAB do país diminuiu, mas a partir de 2010 essa contribuição estabilizou embora a um nível inferior 

ao verificado em 2008. 

Ambiente 

Nas tabelas seguintes apresentam-se dados sócio ambientais: 

Abastecimento de água e drenagem de águas residuais 

 

Tabela IV.2.3.1.10 – Abastecimento de Água em 2009 (Fonte: Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2011) 

 

 

Tabela IV.2.3.1.11 – Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em 2009 (Fonte: Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2011) 

 

Da análise das tabelas anteriores, conclui-se que o nível de atendimento, em termos de 

abastecimento de água através de rede pública, quer na península, quer no concelho de Setúbal, é 

elevado, e que toda a população do concelho está totalmente servida. No entanto, os indicadores de 

população servida por ETAR revelam um nível de atendimento mais baixo, quer na península, quer 

no município, embora a percentagem da população do concelho servida por ETAR seja mais alta que 

a observada na península. 

 

População Servida

Superficial Subterrânea Superficial Subterrânea

Portugal --- --- --- --- --- --- ---

Península de Setúbal 73752 0 73752 62195 4 073 58122 99

Setúbal 9668 0 9668 13364 0 13364 100

(%)
NUTS/Concelhos

Água Captada (1000 m
3
) Água Tratada (1000 m

3
)

Pelas Câmaras Municipais Pelas Câmaras Municipais

Total
Origem

Total
Origem

Populações 

Servidas 

com ETAR

Domésticos Outros

Portugal --- --- --- --- --- ---

Península de Setúbal 32151 32151 0 93 29829 57

Setúbal 4897 4897 0 96 4114 83

NUTS/Concelhos

Drenagem Tratamento

Caudais efluentes produzidos (1000 m
3
) População servida 

com sistemas de 

drenagem de 

águas residuais (%)

Caudal 

Tratado 

(1000 m
3
)

Total
Origem

(%)
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Resíduos urbanos 

 

Tabela IV.2.3.1.12 – Resíduos Urbanos Recolhidos por tipo de recolha e tipo de destino (toneladas) em 2011 (Fonte: Anuário Estatístico 

da Região de Lisboa 2011) 

 

Analisando a tabela anterior, conclui-se que; 

a) Aa maior percentagem dos resíduos recolhidos de forma indiferenciada e seletiva, são 

encaminhados para o aterro tanto a nível nacional, como na península e no concelho (59%, 

89% e 74%, respetivamente); 

b)  Na península e no concelho de Setúbal não é realizada a valorização energética dos resíduos 

recolhidos; 

c) No concelho de Setúbal, verifica-se que cerca de 20% dos resíduos recolhidos de forma 

indiferenciada e seletiva são encaminhados para valorização orgânica, enquanto a nível 

nacional este valor é de 8% e na península é apenas de 4%; 

d)  A nível nacional, este tipo de resíduos é reciclado em cerca de 12%, mas na península tal 

valor é de 7% e no concelho de Setúbal é de 6%; 

e) Contudo, as taxas de valorização deste tipo de resíduos na península (11%) e no concelho 

(26%) são bastante inferiores à verificada a nível nacional (41%). 

Consumos de água 

Uma vez que, conforme decorre da tabela seguinte, apenas existem relativamente ao concelho de 

Setúbal dados de consumos domésticos de água, apenas se pode concluir que estes consumos no 

município representam 19% dos consumos na península.  

 

Total Aterro
Valorização 

energética

Valorização 

orgânica
Reciclagem Total Aterro

Valorização 

energética

Valorização 

orgânica
Reciclagem

Portugal 5138438 4360744 2933718 1070117 356909 0 777694 87154 21143 76310 593086

Península de Setúbal 445513 405481 389005 0 16476 0 40033 9312 0 487 30233

Setúbal 79635 74577 58514 0 16062 0 5058 177 0 78 4803

Tipo de recolha

Total

Recolha indiferenciada Recolha seletiva

Tipo de destino Tipo de destino
NUTS/Concelhos
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Tabela IV.2.3.1.14 – Consumo de Água (1000 m3) (abastecida pela rede pública) em 2009 (Fonte: Anuário Estatístico da Região de Lisboa 

2011) 

Consumos de eletricidade 

No que se refere aos consumos de eletricidade, verifica-se com base na tabela seguinte que, 

enquanto a nível nacional, o consumo da indústria representa 35,9% do total, tal contribuição na 

península de Setúbal é de 51,1% e no concelho de Setúbal é de 77,3%. Esta circunstância releva a 

importância da indústria na península e no concelho, bem como indica a presença de instalações 

consumidoras intensivas de energia. 

 

Tabela IV.2.3.1.15 – Consumo de Eletricidade (Milhares de kwh) em 2010 (Fonte: Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2011) 

Conclusões 

Da análise anterior conclui-se em síntese o seguinte: 

O concelho de Setúbal apresentava em 2012 uma densidade populacional de 520,1 hab/Km2, valor 

bastante acima da média do país (113,7 hab/ Km2) e superior à observada na península de Setúbal 

(481,5 hab/ Km2 ); 

Em 2011, a taxa de desemprego no concelho de Setúbal (15,55 %) era ligeiramente superior à 

observada na península (14,53%) e no país (13,18%); 

Em 2011 e no concelho de Setúbal as atividades económicas com maior peso em termos de volumes 

de vendas foram o comércio (37,44%) e as indústrias transformadoras (37,40%), verificando-se no 

entanto que na península, as indústrias transformadora tiveram um peso superior (41,2%) ao 

comércio (32,7%); 

NUTS/Concelhos Total Domésticos
Comercial e 

serviços
Industrial Outros

Portugal --- --- --- --- ---

Península de Setúbal 63273 62958 0 228 87

Setúbal 12110 12110 0 0 0

NUTS/Concelhos Total Doméstico Não doméstico Indústria Agricultura
Iluminação das 

vias públicas

Iluminação interior 

de edifícios do Estado

Portugal 50612881454 14521775831 11916761407 18193493771 1025166071 1661704116 2812117155

Península de Setúbal 4340582736 1019736755 735059954 2216772369 59679330 83922920 183968623

Setúbal 1427434785 156507711 117969365 1102772110 6487842 11973190 31538153
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Embora em termos de PIB a contribuição da Península de Setúbal para o PIB nacional se tenha 

mantido praticamente ao mesmo nível entre 2008 e 2012, o PIB/capita desta subregião apresentou 

neste período uma tendência de diminuição; 

No período entre 2008 e 2011, verificou-se de igual modo que o peso da península no VAB nacional 

apresentou uma tendência de diminuição; 

Em 2009, os níveis de abastecimento de água pelas redes públicas quer na península quer no 

concelho de Setúbal eram praticamente de 100%; 

No entanto, no mesmo ano as percentagens de população servida por ETAR ainda revelam um nível 

de atendimento não totalmente satisfatório, principalmente a nível da península (57%); 

Quer a península, quer o concelho, apresentam altas taxas de encaminhamento para aterro 

(eliminação) dos resíduos urbanos recolhidos e portanto menores taxas de valorização, que as 

verificadas no país (dados de 2011); 

Os pesos dos consumos de eletricidade pela indústria na península (51,1%) e no concelho (77.3%) 

são superiores aos observados no país (35,9%) (dados de 2010). 

Esta última constatação conjuntamente com o peso da indústria transformadora no volume de 

vendas, revelam a importância da indústria no concelho e na península. 

As conclusões expressas quanto à importância da indústria no concelho, mostram-se concordantes 

com a constatação do PROTAML que refere que “o dinamismo económico do pólo Setúbal Palmela 

deve-se, em particular, às atividades ligadas ao porto de Setúbal e a um processo de industrialização 

muito virado para a exportação, que se encontra em franco crescimento associado aos fenómenos de 

relocalização, renovação e incremento industrial dentro da península de Setúbal”. 

IV.2.3.2 Caracterização da área de influência direta do projeto 

O tipo de ocupação do solo na área em estudo caracteriza-se essencialmente pela presença de áreas 

industriais (Zona Industrial da Mitrena, para além do referido Parque) e áreas de apoio aos mesmos, 

áreas portuárias (cais marítimos), diversas linhas férreas (linha do Sado, ramal ferroviário da SAPEC/ 

Portucel), a EN 10-4, diversos espaços florestais e algumas áreas sociais/aglomerados de pequena 

dimensão. 
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No interior do Parque Industrial Sapec Bay, encontram-se ainda implantadas, entre outras, 

instalações das seguintes empresas: SOPAC; SAPEC QUÍMICA; SAPEC Terminais Portuários (atividade 

portuária); Selectis (venda de Agro Químicos); CITRI – Centro Integrado para Tratamento de Resíduos 

Industriais; MAN Diesel (reparação de motores marítimos); Cannon Hygiene; SCALARE – Importação 

e Exportação de Aquários e Peixes Tropicais; Eco Patrol (prestação de serviços na área de ambiente); 

LQI, Serviços Industriais (limpeza químicas industriais); Cityprint Publicidade e comunicação 

(Produção de publicidade e comunicação); BlauSphaera, Serviços Profissionais e Tecnológicos para as 

Águas, Indústrias e Ambiente; Duba Metalomecânica e Systems (Oficina Metalúrgica); Pan Eco Ibérica 

Energias Renováveis. 

Fora do perímetro do Parque Industrial mas nas imediações encontram-se ainda os seguintes 

estabelecimentos industriais relevantes: ex Central de Setúbal da EDP; PORTUCEL (Fabrico de papel e 

pasta do papel) e Ono Packaging. Na área portuária adjacente ao parque são relevantes as 

instalações da Tanquisado, Lisnave e Somincor. 

No que se refere à envolvente urbana é de salientar que, os aglomerados populacionais que situam 

mais perto do estabelecimento são Praias do Sado, (a uma distância inferior a 2 km), Quinta do Meio 

(a cerca de 2,2 km) e Santo Ovídeo (a cerca de 2,9 km). De referir, que num raio de 

aproximadamente 3 Km, a partir do local de implantação do projeto, existem 4 escolas (ensino 

básico), 3 estabelecimentos de ensino superior (Escola superior de Ciências Empresariais, Escola 

Superior de Tecnologia e a Escola Superior de Educação de Setúbal) e 1 centro de saúde (extensão 

Sado). 

 

Relativamente a acessibilidades o acesso rodoviário ao Parque Industrial SAPEC Bay é realizado 

através da EN 10-4 também conhecida por estrada da Mitrena e que é a única via de acesso às zonas 

industriais e portuárias da Mitrena, acompanhando a extensão da península a Sul paralelamente ao 

Estuário do Sado. Por sua vez para acesso à EN 10-4 está atualmente disponível um novo traçado da 

EN 10-8 que liga diretamente a A12 (Portagem de Setúbal) à EN 10-4, como ilustrado na figura 

seguinte: 
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Por outro lado também não foi possível obter dados recentes de circulação rodoviária no Parque 

Industrial. No entanto e relativamente ao movimento rodoviário de viaturas pesadas associado à 

atividade da SAPEC Agro, têm-se os seguintes dados: 

 

Tabela IV.2.3.2.1 - Dados de circulação de veículos pesados associado à atividade SAPEC Agro 

N.º Camiões/ano 2012 2013

Aprovisionamento Matérias Primas 1929 2231

Expedição Produtos Acabados 2598 2741

Totais 6539 6985

Circulação de Viaturas Pesadas -SAPEC Agro
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VIII. CONCLUSÕES 

VIII.1 Principais Conclusões do EIA 

A avaliação dos impactes revelou que para a globalidade dos descritores não foram identificados 

impactes ambientais significativos (positivos ou negativos), exceto no caso dos impactes sobre a 

socio-economia. 

VIII.1.1 – Fase de Construção 

A fase de construção do projeto induz efeitos temporários e negativos, no que se refere a todos os 

descritores objeto de análise, com exceção da geologia em que foram identificados impactes 

permanentes associados a algumas intervenções (compactação/impermeabilização) e da sócio 

economia em que foram identificados impactes positivos (criação de emprego, efeitos sobre a 

economia local e regional). Em termos de reversibilidade consideraram-se todos os impactes nesta 

fase como reversíveis. Quanto à magnitude e significância consideraram-se todos os impactes de 

baixa magnitude e pouco significativos, à exceção do descritor sócio economia, em que os impactes 

se consideram como tendo média magnitude e significativos, dado o seu efeito relevante no 

contexto local e também regional, nomeadamente a nível da criação de emprego. 

Nesta fase não são expectáveis impactes relativamente aos descritores clima e micro clima, 

património cultural e ordenamento do território. 

Estas conclusões quanto aos efeitos do projeto encontram-se suportadas pelo facto de a sua 

componente principal ser a transferência de equipamentos para uma localização na vizinhança do 

atual local de implantação e de os edifícios onde irão ser instalados já estarem construídos. 

VIII.1.2 – Fase de Exploração 

Quanto à natureza dos impactes foram todos nesta fase classificados como negativos, à exceção da 

paisagem e da sócio economia, que foram considerados como positivos; no primeiro caso, pela sua 

contribuição para a reorganização espacial da área de implantação do projeto na parcela SPC e, no 

segundo pelo seu efeito em termos de criação de emprego e dinamização da economia local e 

regional. 
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Nesta fase os impactes são na sua totalidade reversíveis, diretos e de baixa magnitude, à exceção da 

qualidade do ar, em que também foram identificados impactes indiretos (associados à emissões de 

gases de escape das viaturas de transporte) nesta fase e da sócio economia em que foram 

identificados de média magnitude (criação de emprego e contribuição para as vendas da empresa). 

Quanto à significância consideraram-se todos os impactes pouco significativos, à exceção uma vez 

mais da sócio economia em que se classificaram os impactes nesta fase como sendo significativos 

dada a sua classificação em termos de magnitude.  

Não são expectáveis impactes na fase de exploração quanto aos descritores geologia e 

geomorfologia, flora e vegetação, clima e microclima e ordenamento do território. 

VIII.1.3 – Fase de Desativação 

Nesta fase os impactes foram na sua totalidade classificados como negativos, temporários, 

reversíveis e diretos, com exceção do descritor qualidade do ar em que se consideraram os impactes 

como indiretos em resultado da circulação de viaturas que esta fase vai exigir. Consideraram-se ainda 

todos os impactes como de baixa magnitude e pouco significativos à exceção do descritor sócio 

economia, em que os impactes foram classificados como tendo média magnitude e significativos, 

dados os seus efeitos negativos em termos de emprego e economia local e regional.  

 

Em conclusão, considera a equipa de EIA que em termos de ambiente natural, o projeto nas suas 

diferentes fases não irá determinar alterações relevantes relativamente à situação de referência, o 

que está diretamente relacionado com a sua especificidade, que incide fundamentalmente na 

transferência de atividade para uma localização na vizinhança imediata do atual local de implantação 

e no mesmo Parque Industrial. Neste âmbito entende também a equipa dever valorizar as práticas 

ambientais da SAPEC Agro que têm como principal motivação a minimização de impactes ambientais 

ou potenciais impactes (em situações acidentais). 

Quanto ao ambiente social considera ainda a equipa do EIA que o projeto terá, face à situação de 

referência, efeitos positivos na criação de emprego e em termos da economia local e regional, mas 

naturalmente apenas nas fases de construção e exploração. 
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VII. RESUMO DAS LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 

No Anexo V (Conteúdo Mínimo do EIA - ponto 10) do Decreto-lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro, é 

referida a necessidade de serem explicitadas eventuais lacunas técnicas ou nos conhecimentos 

encontradas na compilação da informação requerida para elaboração dos Estudos de Impacte 

Ambiental. 

De igual modo a Portaria nº 330/2001 de 2 de Abril que publica as normas técnicas relativas à 

elaboração das peças que integram o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), estabelece igualmente, no 

ponto 3 do Anexo II, a necessidade de elaboração de um resumo das lacunas técnicas ou de 

conhecimento verificadas na elaboração do EIA. 

Neste contexto refere-se que as principais dificuldades sentidas se relacionaram com a 

disponibilização de dados e informações necessárias à caracterização da situação de referência. 

Acresce ainda que em alguns casos a informação disponibilizada, pelas entidades oficiais, na Internet 

se mostra insuficiente em termos de conteúdo e significado estatístico ou desatualizada. Tal obrigou 

à necessidade de confrontar as conclusões obtidas com outras fontes a fim de as validar. 

Embora sem inviabilizar a predição de impactes efetuada, a falta de alguma informação de base, ou a 

desatualização da informação, impediu o estabelecimento de correlações mais rigorosas entre o 

estado atual do ambiente e a predição e avaliação de impactes, levando à necessidade de adotar 

uma abordagem conservativa. 

Em termos mais específicos, pode apontar-se a não existência de uma caracterização sistemática e 

atualizada de circulação rodoviária na área de estudo, pelo que se teve de recorrer a dados não tão 

atualizados como se pretendia. 

Refira-se que não obstante ser já possível dispor de alguma informação em formato SIG (Sistema de 

Informação Geográfica), e ser possível obter informação através da Internet, depara-se com algumas 

diferenças ao nível da adesão dos diversos organismos produtores de informação, no que diz 

respeito à disponibilização da informação que é claramente uma questão a procurar melhorar no 

futuro através dos diversos departamentos oficiais envolvidos. 
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VI. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL  

VI.1. Programas de monitorização 

Os impactes ambientais sobre os quais o projeto incide e que serão objeto de monitorização 

na fase de exploração compreendem os seguintes domínios: 

• Água; 

• Ar; 

• Energia; 

• Resíduos. 

Na fase de desativação importa monitorizar a eventual contaminação dos solos, caso se 

verifique, durante o tempo de vida do projeto, circunstâncias que possam ter determinado 

uma eventual afetação deste compartimento (ex. derrames não confinados em áreas não 

impermeabilizadas e sem capacidade de contenção). 

VI.1.1 Água 

O programa de monitorização proposto incide no descritor recurso hídricos superficiais e 

configura uma medida de gestão e melhoria contínua da futura fábrica de enxofres da SAPEC 

Agro, no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental previsto.  

VI.1.1.1 Águas residuais domésticas e águas pluviais  

Tendo por base o projeto de Relocalização e ampliação da Fábrica de Enxofres” apresentado 

bem como a avaliação de impactes descrita ao longo do capítulo V do presente estudo, a 

operação da futura fábrica de enxofres contempla dois tipos de efluentes líquidos: águas 

residuais domésticas e águas pluviais. O processo de produção projetado não contempla a 

rejeição de efluentes industriais, verificando-se ainda a incorporação na produção de parte 

dos escoamentos pluviais gerados na área de implantação da unidade industrial. 
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No que se refere às águas residuais domésticas, a ligação direta à rede de drenagem do 

Parque SAPEC Bay consiste numa melhoria efetiva em relação à situação que se verifica 

atualmente, em que os efluentes domésticos são conduzidos a fossa séptica estanque e 

periodicamente recolhidos e conduzidos à referida rede de águas residuais domésticas do 

parque industrial. Desta forma e considerando que a recolha e tratamento de efluentes 

domésticos se encontram devidamente regulamentados pelas diferentes instalações, a 

necessária monitorização destes efluentes estará de certa forma garantida e será definida 

pelo concessionário Águas do Sado, não se apresentando por isso neste estudo um plano 

específico para o efeito. 

O programa de monitorização proposto centra-se assim nas águas pluviais.  

Programa de monitorização de águas pluviais 

No que se refere às águas pluviais não introduzidas no processo produtivo e assim lançadas 

na rede de águas pluviais do Parque, são desconhecidas as características quantitativas e 

qualitativas deste efluente, não estando também prevista qualquer monitorização do 

mesmo. Deste modo e admitindo ainda, mesmo que numa perspetiva de precaução, a 

possibilidade de algum tipo de contaminação, entende-se razoável recuperar uma medida 

cautelar anteriormente preconizada na DIA (declaração de impacte ambiental) relativa ao 

processo de AIA da ampliação da atual fábrica de Enxofres ou seja, a implementação de um 

plano de monitorização de águas pluviais. 

O Programa de Monitorização de Águas Pluviais a desenvolver deverá contemplar as 

seguintes características gerais: 

Periodicidade de monitorização: duas vezes por ano, garantindo-se a articulação com a 

época de início e fim das chuvas.  

Descritores de qualidade da água: sulfatos e sulfitos, outros fungicidas processados ou 

produzidos na instalação (nomeadamente os que forem relevantes em termos de 

manipulação), pH, temperatura, carência química em oxigénio, sólidos suspensos totais, 

ortofosfatos, fósforo total, azoto amoniacal, nitratos e azoto kejhal. 
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Local de amostragem: as amostras devem ser recolhidas em local o mais representativo do 

escoamento em toda a área de implantação da unidade industrial e antes da confluência 

com a rede de drenagem do Parque. 

As datas de amostragem devem ser definidas em função dos períodos de ocorrência de 

precipitação tendo em consideração: 1) a amostragem de outono deverá ocorrer logo após 

os primeiros eventos de precipitação depois do período seco, já que se admite que estas 

primeiras águas constituem um mecanismo de lavagem de substâncias acumuladas no solo 

durante o período mais seco; 2) a amostragem de primavera servirá como controlo para 

avaliar eventuais tendências de variação ao longo do ano bem como permitir a 

caracterização do efluente sem efeito de acumulação referido no ponto 1. 

Os parâmetros relativos a sulfatos e sulfitos, outros fungicidas processados ou produzidos na 

instalação (nomeadamente os que forem relevantes em termos de manipulação), deverão 

ser ajustados ao longo do tempo em função das técnicas de laboratório adotadas e dos 

compostos utilizados no processo industrial.  

Adicionalmente, propõe-se uma monitorização pontual aplicável às águas pluviais utilizadas 

no processo produtivo, caso se verifique a necessidade de rejeição destes efluentes, a fim de 

determinar o destino mais adequado para as mesmas. 

VI.1.2 Ar 

Será assegurado o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que 

estabelece o regime legal relativo da prevenção e controlo das emissões atmosféricas.  

Se em resultado das monitorizações forem detetados parâmetros acima dos Valores Limite 

de Emissão (VLE) estabelecidos legalmente serão adotadas de imediato medidas para 

solucionar o problema. 

VI.1.3 Energia 

Perspetivando-se que ao atual ARCE (Acordo de Racionalização de Consumo de Energia) 

possa ser dada continuidade nas novas instalações, deverão ser mantidas as obrigações 

decorrentes da legislação referente a consumidores intensivos de energia, ao abrigo do 

sistema de gestão dos consumos intensivos de energia (SGCIE), estabelecido pelo Decreto-
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Lei n.º 71/2008, de 15 de Abril, nomeadamente a nível da elaboração e submissão de 

relatórios de execução e progresso (REP) com periodicidade bienal prevista na referida 

legislação para controlo do ARCE. Adicionalmente, recomenda-se a manutenção da 

elaboração dos relatórios de acompanhamento com a periodicidade semestral e anual.  

VI.1.4 Resíduos 

Serão implementadas todas as medidas no sentido de dar cumprimento ao disposto no 

regime geral de gestão de resíduos - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho (diploma RGGR), 

nomeadamente o preenchimento do MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos) para a 

nova fábrica de enxofres.  

VI.1.5 Solos 

Na fase de desativação importa monitorizar a eventual contaminação dos solos, caso se 

verifique, durante o tempo de vida do projeto, circunstâncias que possam ter determinado 

uma eventual afetação deste compartimento (ex. derrames não confinados em áreas não 

impermeabilizadas e sem capacidade de contenção). Caso se venha a verificar necessário, 

esta abordagem será de feita em conformidade com a legislação aplicável à data. 

VI.2 Alteração dos Programas de Monitorização 

Os programas de monitorização anteriormente apresentados serão alvo de revisão, no que 

se refere às frequências de monitorização e/ ou aos parâmetros a controlar sempre que as 

exigências legais ou contratuais sejam revistas e alterem o estabelecido. 

VI.3 Relatórios de Monitorização 

Os Relatórios de Monitorização requeridos pela legislação de AIA, contendo os dados 

referentes ao ano anterior, serão preparados e enviados à autoridade de AIA durante o 

segundo semestre do ano civil seguinte. 
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V. IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

V.1 Introdução  

A avaliação de impactes do projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres" incidiu em 

três fases principais - construção, exploração e desativação. Além destas fases o projeto de 

"Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres" inclui ainda uma fase prévia, que envolve 

exclusivamente intervenções específicas em edifícios existentes na parcela SPC, que por serem 

prévias à execução do projeto, não estão sujeitas a AIA embora os seus impactes sejam identificados 

e sumariamente avaliados no presente EIA em subcapítulo próprio. Esta fase inclui as seguintes 

intervenções principais: (i) adaptação do edifício 43; (ii) substituição da cobertura do edifício 6; e (iii) 

demolição do edifício 42. 

A fase de construção inclui as seguintes etapas (Ver capítulo III.2 e III.3): (i) obras de construção civil a 

realizar na parcela SPC e (ii) transferência de equipamentos da atual fábrica para a nova localização, 

que inclui a desmontagem dos equipamentos instalados na atual Fábrica de Enxofres, o transporte 

de equipamentos para a nova localização e a sua instalação e montagem no novo local. Entende-se 

como fase de exploração a laboração da fábrica de enxofres ao longo do seu tempo de vida útil e a 

fase de desativação abrange as intervenções necessárias para desmontagem e encaminhamento 

para destino adequado dos equipamentos fabris instalados com vista à devolução do edifício para ser 

utilizado para outra finalidade.  

V.2 Metodologia  

A abordagem metodológica adotada para a avaliação dos impactes incluiu a identificação, 

caracterização e classificação dos impactes ambientais para cada um dos descritores considerados, 

para as principais fases associadas ao projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres". 

Na classificação dos impactes em cada descritor, foram considerados os seguintes critérios: 

• Natureza (positivos ou negativos) 

• Duração (temporários, permanentes) 

• Reversibilidade (reversíveis, irreversíveis) 

• Incidência (diretos, indiretos) 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 188 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  
 

• Magnitude (baixa, média, elevada) 

• Significância (pouco significativos, significativos, muito significativos) 

No que respeita ao critério duração, considera-se que é aferido em função da incidência temporal 

durante o período de vida do projeto e tendo em conta o caráter pontual ou contínuo do 

evento/efeito em análise.  

A atribuição de um nível de magnitude de um impacte reflete a escala espacial e a intensidade da 

afetação de um determinado recurso. A significância reflete a importância do recurso 

potencialmente afetado a nível local/regional e a vulnerabilidade desse recurso.  

Sempre que aplicável foram também classificados impactes cumulativos que, de acordo com a 

Portaria 330/2001, de 1 de Abril, se consideram como "os impactes no ambiente que resultam do 

projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou previstos, bem como dos 

projetos complementares ou subsidiários".  

Para os impactes negativos significativos foram propostas medidas minimizadoras. Foram igualmente 

propostas, quando aplicável, medidas potenciadoras dos impactes positivos identificados. Sempre 

que adequado, foram propostos programas de monitorização.  

V.3 Predição e avaliação de impactes  

V.3.1. Fase prévia  

A fase prévia à execução do projeto abrange as seguintes intervenções, as quais são detalhadas no 

Capítulo III.2:  

• Adaptação do edifício 43. Este edifício será adaptado para ser utilizado como armazém, 

mantendo-se a área de implantação. Serão assim realizadas obras de adaptação como 

remoção das coberturas, demolição de pilares, aumento do pé direito da nave principal, 

construção de lombas nos vãos do edifício para disponibilizar capacidade interna de 

contenção, obras de reabilitação nas construções que se localizam nas laterais da nave 

principal. Refira-se que as coberturas deste edifício são de fibrocimento, sendo assegurados 

os procedimentos legais quanto à remoção de materiais contendo amianto;  
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• Substituição da cobertura do edifício 6. A cobertura deste edifício é constituída por telhas 

de fibrocimento, prevendo-se na fase prévia realizar a remoção desta cobertura e a 

instalação de cobertura com painéis simples. Serão assegurados os procedimentos legais 

quanto à remoção de materiais contendo amianto;  

• Demolição do edifício 42. O edifício será demolido, já que não está prevista a sua utilização 

no projeto. Sendo a cobertura do edifício de fibrocimento, os procedimentos legais quanto à 

remoção de materiais contendo amianto serão assegurados. 

A tipologia de intervenções previstas para a fase prévia configura essencialmente construção civil 

interna, excetuando-se a demolição de um dos edifícios existentes, não estando previstas 

movimentações de terras.  

O acréscimo de ruído gerado pelas máquinas/equipamentos e tráfego de veículos pesados 

associados às intervenções previstas para a fase prévia não se considera significativo. As 

intervenções vão decorrer maioritariamente no interior dos edifícios, pelo que se verificará uma 

atenuação do ruído no exterior, não só devido à barreira que constitui o próprio edifício, como 

também pela distância à fonte emissora. Por outro lado, sendo expectável que se verifique um 

incremento de tráfego nos acessos ao parque industrial Sapec Bay e nas vias de acesso ao parque, 

relativamente às saídas e entradas dos veículos com os resíduos das obras e viaturas para transporte 

de pessoal, este incremento e o ruído associado não se consideram significativos face ao tráfego já 

registado atualmente nesta vias. Refere-se que nesta fase, o transporte para a parcela SPC será 

assegurado através da parcela SAPEC Agro, pelo acesso já existente. Face ao exposto e sendo esta 

uma fase de caráter temporário, considera-se que os incrementos que se venham a verificar em 

termos de ruído não provocarão efeitos adversos na envolvente próxima do Parque, tendo em conta 

os níveis de ruído ambiente estabelecidos para a zona industrial onde se situa a parcela SPC (Capítulo 

V.3.2.9).  

De forma semelhante, e tendo em conta o caráter temporário desta fase, considera-se que o 

aumento de emissões atmosféricas associadas às obras e aumento do tráfego de veículos pesados e 

de transporte de pessoal, não irá provocar efeitos adversos significativos na envolvente próxima do 

parque. 

Nesta fase de trabalhos, não se vão sentir alterações ao nível da flora, dado que não se considera 

expectável que as intervenções previstas provoquem perturbações da vegetação. 
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Ao nível da paisagem e durante os trabalhos prevê-se apenas perturbação visual decorrente da 

presença de maquinaria de grandes dimensões como gruas, escavadoras, camiões de transporte de 

entulho, entre outros equipamentos. Contudo, esta perturbação visual é reduzida, dado que é 

apenas sentida nas imediações da parcela SPC e este tipo de maquinaria não é estranho ao ambiente 

visual da zona industrial. 

Por outro lado, em termos de uma eventual situação de ocorrência de derrame no solo (ex. de 

óleos/combustíveis das viaturas/máquinas), garantindo-se a aplicação de um plano de gestão 

ambiental em obra, espera-se que as medidas de controlo/contenção sejam eficazes não sendo 

expectável que venham a ocorrer efeitos adversos significativos.  

Em termos de recursos hídricos superficiais, não se identificam nesta fase situações com potencial 

para originar impactes significativos. No que se refere a eventuais situações de derrame acidental de 

efluentes contaminados, a implementação de um plano de gestão ambiental em obra que inclua a 

prevenção e controlo de derrames, deverá permitir uma atuação eficaz que reduza ou mesmo anule 

os riscos de contaminação, mesmo que indireta, de massas de águas subterrâneas ou superficiais.  

Os resíduos gerados e respetivas quantidades estimadas para esta fase incluem resíduos de 

construção e demolição (RCD), nomeadamente plásticos - chapas translúcidas da cobertura (534 m2), 

mistura de betão e tijolos (500 m3) e resíduos contendo amianto (3100 m2) (ver Capítulo III.3.1). De 

acordo com o previsto pela SAPEC Agro, serão adotadas as boas práticas de gestão de resíduos em 

obra, assumindo-se que neste contexto será dado cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 11 de março, que estabelece o regime das operações de gestão de RCD, alterado por 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que também altera o regime geral de gestão de resíduos, 

assim como a Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho, relativa ao transporte de RCD, incluindo 

resíduos contendo amianto.  

Face ao exposto, e assumindo-se as medidas de gestão ambiental referidas, considera-se que as 

intervenções a desenvolver na fase prévia serão controladas em termos dos potenciais efeitos que 

poderão causar, não sendo expectável a ocorrência de situações com efeitos adversos significativos 

na envolvente próxima do projeto em análise.  
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V.3.2 Projeto 

V.3.2.1 Geologia e geomorfologia 

Os impactes decorrentes do projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres" possíveis 

de ocorrer relativamente ao descritor geologia e geomorfologia dizem respeito ao potencial para 

alteração da morfologia dos solos.  

Fase de construção 

As intervenções referentes ao projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres" na fase 

de construção (ver Capítulo III), com maior relevância potencial para o descritor geologia e 

geomorfologia, estão associadas às obras de construção civil a realizar na parcela propriedade da SPC 

e estão relacionadas com a construção da eira de enxofre, construção de valas para instalação de 

redes de utilidades e redes de drenagem, implantação de sapatas, caves das torres de secagem e 

pavimentações.  

Salienta-se contudo que as intervenções a nível de escavação/movimentação de terras serão 

limitadas às estritamente essenciais e realizadas de forma a minimizar a produção de terras 

sobrantes. Em concreto, e de acordo com a descrição do projeto constante do Capítulo III, apenas 

está prevista a escavação/movimentação de terras na abertura de valas para instalação de redes de 

utilidades, redes de drenagem, implantação de sapatas, caves das torres de secagem. Contudo, 

salienta-se a implantação de redes de utilidades não terá associada a produção de terras sobrantes, 

conforme referido no Capítulo III.2.4.4.  

A impermeabilização da parcela a ocupar será efetuada através da colocação de pavimento sobre o 

atual piso e impermeabilização de novas áreas (ver Capítulo III.2.3), não implicando escavações ou 

remoção de terras. A análise do impacte da impermeabilização e compactação dos solos na 

qualidade dos solos será tratada no descritor solos.  

As etapas de desmontagem, transferência e montagem não se consideram com potencial para gerar 

impactes sobre este descritor, já que não envolvem intervenções significativas ao nível do solo. Face 

ao exposto, não é expectável a ocorrência de alterações significativas na morfologia do terreno 

durante a fase de construção, classificando-se os potenciais impactes como negativos, permanentes 

(no caso das intervenções de compactação/impermeabilização) e temporários (nas restantes 

intervenções), reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos.  
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Fase de exploração 

Na fase de exploração, assume-se que o funcionamento será idêntico ao da atual fábrica de enxofres. 

Não estão previstas intervenções a nível de movimentação de terras e/ou atividades que possam 

provocar alterações a nível da geologia e geomorfologia, não sendo expectável a ocorrência de 

impactes sobre este descritor.  

Fase de desativação 

Na fase de desativação prevê-se a devolução do edifício, vazio e limpo para permitir a sua utilização 

para outros fins. Esta fase será semelhante em termos de intervenções ao descrito para as etapas de 

desmontagem/transferência/montagem associadas à fase de construção, não sendo expectável a 

ocorrência de alterações na morfologia do terreno durante esta fase, considerando-se que na 

eventualidade da ocorrência de impactes estes serão classificados como negativos, temporários, 

reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. 

Tendo em conta as características do novo projeto, nomeadamente a nível das reduzidas atividades 

de escavação/movimentação de terras e construção, não se identifica potencial para o projeto causar 

impactes na sismicidade da área em qualquer das suas principais fases.  

V.3.2.2 Hidrogeologia 

Os impactes decorrentes do projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres" possíveis 

de ocorrer relativamente ao descritor hidrogeologia dizem respeito ao potencial para afetação 

qualitativa ou quantitativa do aquífero.  

Fase de construção 

Durante a fase de construção, assumindo-se que será implementado um plano de gestão ambiental 

em obra, conforme proposto no Capítulo VII, que incluirá medidas de prevenção e controlo de 

derrames e contaminação de solos e águas subterrâneas, assume-se que em caso de ocorrência de 

uma situação acidental (ex. derrame), as medidas implementadas permitirão uma atuação imediata 

e eficaz.  

Não se tem conhecimento da existência de poços/captações na zona a intervencionar e envolvente 

imediata, que possam ser afetados na fase de construção do projeto (Capítulo III).  
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Face ao exposto, considera-se que na eventualidade da ocorrência de impactes sobre este descritor 

nesta fase, estes serão negativos, temporários, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco 

significativos.  

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da fábrica de enxofres, e de acordo com a descrição do projeto e 

Capítulo III deste EIA, tal como acontece na fábrica atual está prevista a implementação de um 

conjunto de medidas para prevenção e controlo de derrames e contaminação de solos e águas 

subterrâneas: 

• Os processos produtivos desenvolvidos na fábrica de enxofres não incluem a descarga de 

efluentes industriais; 

• Capacidade de contenção de escoamentos do edifício da fábrica e da eira de armazenagem 

de enxofre através de uma rede de recolha, drenagem, armazenagem e introdução no 

processo produtivo do escoamentos provenientes do edifício da fábrica e da eira de 

armazenagem de enxofre, com origem em : (a) águas pluviais; (b) águas de lavagem de pisos 

e equipamentos; (c) derrames acidentais; (d) águas de combate a incêndios (desenho 

G_EX_ESP_14f, Anexo A); 

• Recolha e drenagem de águas pluviais das restantes áreas da parcela SPC, incluindo um 

sistema de retenção de escoamentos a montante da confluência da rede da parcela com a 

rede de pluviais do Parque SAPEC Bay, constituído por válvula de seccionamento e dois 

reservatórios com a capacidade de 100 m3 cada, que serve de contenção a eventuais 

derrames e águas de combate a incêndio; 

• Manutenção das áreas atualmente impermeabilizadas e impermeabilização adicional de 

novas áreas, estimadas respetivamente em 5 373 e 5 505 m2; 

• Lavagem dos rodados das viaturas de transporte de enxofre com máquinas de pressão no 

portão de acesso à eira, em zona impermeabilizada e abrangida pela rede interna de  águas 

pluviais; 
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• Adoção de boas práticas em termos de gestão de resíduos gerados, nomeadamente: 

(a)separação de resíduos por tipo, acondicionamento e identificação no local de produção; 

(b)transferência e armazenagem temporária em locais designados na parcela SAPEC Agro1; 

(c)encaminhamento para destino final adequado por operador autorizado, privilegiando-se 

as operações de valorização face à eliminação, sempre que possível; (d)a manipulação de 

resíduos suscetíveis de ocasionarem contaminações ambientais, é realizada em áreas 

impermeabilizadas e quando necessário com capacidade de contenção.  

Considera-se que na eventualidade da ocorrência de uma situação acidental (ex. derrame), as 

referidas medidas permitirão um atuação imediata e eficaz, controlando a ocorrência de efeitos 

adversos significativos. Adicionalmente, e de acordo com a informação fornecida pela SAPEC Agro, 

tendo em conta o histórico de funcionamento da fábrica de enxofres, não foram identificadas 

ocorrências associadas à afetação da qualidade das águas subterrâneas. 

Tal como na fase de construção, também nesta fase não está prevista a realização de qualquer 

intervenção a nível dos recursos hídricos subterrâneos.  

Face ao exposto, classificam-se os potenciais impactes como negativos, temporários, reversíveis, 

diretos, de baixa magnitude e pouco significativos.  

Fase de desativação 

Os impactes da fase de desativação são semelhantes aos identificados para a fase de construção, 

considerando neste caso as etapas de desmontagem/montagem. Assumindo que também nesta fase 

serão adotadas boas práticas de gestão ambiental em obra e medidas de prevenção e controlo de 

derrames e da contaminação de solos e águas subterrâneas e que, em caso de ocorrência de uma 

situação acidental (ex. derrame), as medidas implementadas permitirão um atuação imediata e 

eficaz, os potenciais impactes classificam-se como negativos, temporários, reversíveis, diretos, de 

baixa magnitude e pouco significativos. 

  

 

                                                           
1
 Transferência e armazenamento temporário no Ecoparque, que possui condições de armazenagem e 

impermeabilização adequadas para o efeito.
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V.3.2.3 Solos 

Os impactes decorrentes do projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres" possíveis 

de ocorrer dizem respeito ao potencial para afetação qualitativa dos solos.  

Fase de construção  

Assumindo que, conforme proposto no Capítulo VII, será implementado um plano de gestão 

ambiental em obra e boas práticas em termos de gestão de resíduos gerados, nomeadamente de 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) (garantindo o adequado armazenamento temporário em 

obra e encaminhamento para operador de gestão de resíduos autorizado), considera-se que o 

conjunto de medidas atuará a nível da prevenção de derrames (ex. derrames de óleos das máquinas 

e de combustíveis), não sendo expectável a ocorrência de situações com potencial para provocar 

efeitos adversos sobre o solo. Adicionalmente e na eventualidade de se verificar uma situação de 

derrame, as medidas de controlo permitirão uma atuação eficaz para controlar/conter a situação, 

pelo que se considera que a mesma será pontual, reversível e de baixa magnitude.  

De referir ainda que, tendo em conta que a nova fábrica de enxofres será transferida para edifícios já 

existentes na parcela da SPC, esta já incluída numa zona industrial, e com um valor do solo limitado 

em termos pedológicos e agrológicos (Volda, 2007), considera-se que a ocupação do terreno com a 

implantação de estaleiros não irá provocar efeitos adversos significativos sobre o solo.  

Face ao exposto, os potenciais impactes na fase de construção sobre o solo serão negativos, 

temporários, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. Assumindo o 

encaminhamento de resíduos gerados para operadores de gestão de resíduos autorizados, não são 

expectáveis impactes indiretos sobre o solo.  

Fase de exploração 

No projeto de exploração da fábrica de enxofres (Anexo A), está prevista a adoção de um conjunto 

de medidas que permitem evitar/reduzir a possibilidade de ocorrência de impactes no solo, 

conforme referido no descritor hidrogeologia (Subcapítulo V.3.2.2). Considera-se assim que na 

eventualidade da ocorrência de uma situação acidental (ex. derrame), as referidas medidas 

permitirão um atuação imediata e eficaz, controlando a ocorrência de efeitos adversos significativos. 

Refira-se ainda que, de acordo com a informação fornecida pela SAPEC Agro, tendo em conta o 
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histórico de funcionamento da fábrica de enxofres, não foram identificadas ocorrências associadas à 

afetação da qualidade dos solos. 

Face ao exposto, os potenciais impactes associados à fase de exploração classificam-se como sendo 

negativos, temporários, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. Assumindo a 

adoção das boas práticas de gestão de resíduos e gestão ambiental, não são expectáveis impactes 

indiretos sobre o solo. 

Fase de desativação 

Na desativação da fábrica de enxofres, serão efetuadas essencialmente operações a nível da 

desmontagem de equipamentos. Assumindo que, conforme proposto no Capítulo VII, será 

implementado um plano de gestão ambiental em obra e boas práticas em termos de gestão de 

resíduos gerados, nomeadamente de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) (garantindo o 

adequado armazenamento temporário em obra e encaminhamento para operador de gestão de 

resíduos autorizado), considera-se que o conjunto de medidas atuará a nível da prevenção de 

derrames (ex. derrames de óleos das máquinas e de combustíveis), não sendo expectável a 

ocorrência de situações com potencial para provocar efeitos adversos sobre o solo. Adicionalmente e 

na eventualidade de se verificar uma situação de derrame, as medidas de controlo permitirão uma 

atuação eficaz para controlar/conter a situação, pelo que se considera que a mesma será pontual, 

reversível e de baixa magnitude. 

Face ao exposto, os potenciais impactes sobre a qualidade dos solos serão negativos, temporários, 

reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. Assumindo a adoção das boas práticas 

de gestão de resíduos e gestão ambiental, não são expectáveis impactes indiretos sobre o solo. 

V.3.2.4 Flora e vegetação 

A relocalização e ampliação da Fábrica de Enxofres irá provocar alterações na vegetação existente 

em virtude, quer das ações previstas durante a fase de construção, quer da presença dos diversos 

equipamentos propostos durante a exploração no perímetro do novo estabelecimento industrial. 

Contudo, os impactes expetáveis apresentarão baixa magnitude e reduzido significado. 

Os impactes na flora e vegetação centrar-se-ão na destruição direta do coberto vegetal nas obras de 

adaptação da envolvente aos edifícios fabris, nomeadamente, a construção da eira de enxofre e a 

instalação das redes de infraestruturas – elétrica, incêndio, gás, água e águas pluviais. 
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No entanto, existe a possibilidade de ocorrerem perturbações no coberto vegetal resultantes de 

ações indiretas, nomeadamente decorrentes das emissões de CO, H2S, NOx, partículas e SO2 para a 

atmosfera. No entanto, nas condições mais frequentes do sentido e velocidades do vento, é 

expectável que a dispersão destes poluentes esteja circunscrita à zona industrial e sua envolvente 

imediata, não estando previsto nesta cenário a perturbação de coberto vegetal com interesse 

conservacionista. 

Fase de construção 

Tendo em consideração que a nova fábrica de enxofres será transferida para edifícios já existentes, 

incluída também numa zona industrial, não se preveem impactes decorrentes da maioria das ações 

previstas na fase de construção, uma vez que se tratam simplesmente de obras de remodelação de 

edifícios já existentes.   

Nesta fase de construção os únicos impactes que serão sentidos são os da execução da eira de 

enxofre e da instalação das redes de infraestruturas - redes elétrica, incêndio, gás, água e águas 

pluviais. Contudo, estes impactes serão de baixa magnitude e pouco significativos, quer devido à 

reduzida movimentação de solos prevista quer devido ao reduzido valor florístico e conservacionista 

presente na área de intervenção (vegetação ruderal). Contudo, os potenciais impactes sobre este 

descritor na fase de construção são classificados como negativos, temporários, reversíveis e diretos. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração considera-se que o funcionamento da fábrica de enxofre será semelhante ao 

da atual, não estando previstas alterações ao nível das emissões de poeiras para a atmosfera que 

possam provocar alterações a nível do desenvolvimento vegetal, pelo que não são de considerar 

impacte sobre este descritor nesta fase.  

Fase de desativação 

Na fase de desativação prevê-se a desocupação total dos edifícios e da restante área de intervenção, 

de forma a ser utilizada para outros fins. Esta fase será semelhante às etapas de 

desmontagem/transferência/montagem associadas à fase de construção, não sendo expectável a 

ocorrência de qualquer alteração ao nível da flora nem da vegetação, pelo que não são esperados 

impactes sobre este descritor. 
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V.3.2.5 Fauna 

A distância da futura fábrica de enxofres à Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES) é cerca de 650 

m para Norte e 4,2 km para Sul. A RNES é uma área protegida que integra diferentes estatutos de 

conservação, enquadrando-se na definição de área sensível, na aceção do NRJAIA (Novo Regime 

Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental). 

A área de estudo e respetivo enquadramento face aos estatutos de conservação2 referidos e tendo 

por base a planta de ordenamento do município de Setúbal3 é apresentada na (Figura V.3.2.5.1 

utilizando as áreas dos estatutos de conservação e na (Figura V.3.2.5.2) utilizando os contornos dos 

estatutos de conservação. 

 

Figura V.3.2.5.1 - Enquadramento das áreas dos Estatutos de Conservação na envolvente da Fábrica de Enxofres e município de Setúbal 

                                                           
2
 Informação cartográfica em shapefile referente a Áreas Protegidas, Rede Natura e Sítios RAMSAR, disponível 

no site do ICNF [http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/cart/ap-rn-ramsar-pt], obtida em Dezembro de 2013.  

3
 Planta de ordenamento do município de Setúbal do PDM em vigor (1994). Informação disponibilizada em 

shapefile pela Câmara Municipal de Setúbal em Dezembro de 2013.  
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Figura V.3.2.5.2 - Enquadramento dos limites dos Estatutos de Conservação na envolvente da futura Fábrica de Enxofres e município de 
Setúbal 

Tendo em conta o enquadramento apresentado, são em seguida classificados os impactes sobre a 

fauna para as principais fases do projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres".  

Fase de construção 

No que respeita à fase de construção do projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de 

Enxofres", os aspetos mais relevantes que poderão provocar impactes sobre a fauna estão 

associados às seguintes atividades (ver Capítulo III.2 e III.3): (i) obras de construção civil na parcela 

propriedade da SPC que será ocupada pela SAPEC Agro, com emissão de ruído, partículas/poeiras; (ii) 

desmontagem da atual fábrica de enxofres, com emissão de ruído associada; (iii) circulação de 

veículos pesados utilizados para transporte de resíduos e para a transferência dos equipamentos e 

materiais para a nova localização da fábrica de enxofres, e de veículos ligeiros de transporte de 

pessoal afeto às obras, com consequente emissão de ruído, partículas e outros poluentes; (iv) 

atividades associadas à montagem da nova fábrica de enxofres, em que se considera a emissão de 

ruído e a produção de resíduos como os aspetos mais relevantes.  
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No que respeita ao ruído associado às etapas de construção civil, desmontagem e montagem, 

considera-se que pela tipologia de atividades que incluem, este será de natureza intermitente, 

podendo por vezes assumir níveis sonoros significativos (Capítulo IV.1.9). Contudo, as atividades com 

potencial para gerar níveis de ruído mais significativos ocorrerão maioritariamente no interior dos 

edifícios envolvidos (atual fábrica de enxofres e futuro edifício fabril na parcela SPC), o que atenuará 

o nível de ruído emitido e verificado no exterior (Capítulo V.3.2.9).  

Durante esta fase o acesso de veículos pesados será efetuado pelo interior da parcela SAPEC Agro 

utilizando o acesso á parcela SPC já existente (Capítulo III), não sendo significativo o acréscimo de 

tráfego nas vias rodoviárias no interior do Parque Sapec Bay e nas vias de acesso ao parque industrial 

face ao atualmente verificado (Capítulo V.3.2.9). O nível de ruído produzido e as emissões 

atmosféricas associadas ao tráfego de pesados sofrerão um aumento face à situação atual embora 

com caráter temporário, pelo que não se consideram com potencial para casuar efeitos adversos 

sobre a fauna local, nomeadamente avifauna.  

Face ao exposto e tendo em conta que a presença da fauna se restringe maioritariamente à avifauna, 

conforme descrito na Caracterização do Estado Atual do Ambiente Natural (Capítulo IV.1.5), 

classificam-se os potenciais impactes associados à fase de construção como negativos, temporários, 

reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração da nova fábrica de enxofres, não se prevê a ocorrência de alterações 

significativas face à atual situação de funcionamento devido à proximidade entre ambas as 

localizações (distam cerca de 370 m), ao fato de estarem incluídas numa mesma zona industrial e 

pelo facto de ser mantido o mesmo processo produtivo, com a mesma tipologia de aspetos 

ambientais associados. O aumento da capacidade produtiva prevista para a nova fábrica terá 

associado um aumento das emissões atmosféricas, do consumo de água, da produção de águas 

residuais domésticas e da produção de resíduos (Capítulo III). Contudo não se considera que os 

incrementos previstos para a situação pós-projeto provoquem efeitos adversos significativos na 

fauna/avifauna, face à situação que ocorre na situação pré-projeto. 

Face ao exposto, classificam-se os impactes associados à fase de exploração como negativos, 

permanentes, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. 
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Fase de desativação 

No que respeita à fase de desativação, assumindo que os edifícios afetos à fábrica de enxofre serão 

afetos a outro fim, as intervenções a realizar estarão relacionadas com a desmontagem e remoção 

de equipamentos e materiais. Estas intervenções terão associado, tal como na construção, um 

aumento do nível de tráfego rodoviário para transporte de equipamento/material, resíduos e pessoal 

afeto às operações, com as consequentes emissões de ruído, partículas e outros poluentes 

atmosféricos, assim como do ruído associado aos equipamentos utilizados nas atividades de 

desmontagem.  

Considera-se que os referidos incrementos não se configuram com potencial para causar efeitos 

adversos sobre a fauna local, nomeadamente avifauna, considerando-se que os eventuais impactes 

serão negativos, temporários, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. 

V.3.2.6 Clima e microclima 

A atividade humana – principalmente a crescente utilização de combustíveis fósseis e a deflorestação 

têm contribuído para um rápido e substancial aumento das concentrações atmosféricas de dióxido 

de carbono e de outras substâncias com efeito de estufa, que estão na origem das alterações 

climáticas. Por outro lado a remoção do coberto vegetal, que se verifica frequentemente em projetos 

deste tipo, pode conduzir a alterações microclimáticas devido a uma redução da evapotranspiração e 

consequente aumento da temperatura do solo. 

Fase de construção 

No entanto no caso vertente e uma vez que como referido no Capítulo III, não estão previstas 

intervenções significativas no solo e estas incidirão sobre solo nú, considera-se que na fase de 

construção não são expectáveis impactes por esta via sobre o clima e o microclima são nulos.  

Contudo esta fase irá determinar uma intensificação dos transportes e consequentemente de 

emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) associado ao transporte rodoviário que no entanto 

dada a sua escala insignificante face à dimensão nacional e global do problema não será relevante 

em termos de eventual contribuição para as alterações climáticas, pelo que se considera que 

também por esta via não existem impactes sobre o clima e o microclima. 
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Neste âmbito é de referir que de acordo com o “EEA Technical report No 8/2013 - Annual European 

Union greenhouse gas inventory 1990 –2011 and inventory report 2013” (European Environment 

Agency), as emissões de gases com efeito de estufa em Portugal e em 2011 foram de 70 milhões de 

toneladas equivalentes de CO2. Por outro lado o “EEA Technical report No 17/2013 Climate and 

energy country profiles — Key facts and figures for EEA member countries” (European Environment 

Agency), refere que essas emissões em 2012 foram de 69.8 milhões de toneladas. Releva-se ainda 

que na UE e em 2012 o transporte rodoviário contribuiu com 19,7 % das emissões totais de CO2.
4, e 

que em 2010 na UE27 a  contribuição da indústria  foi de 7,3 %5  

Fase de exploração 

Na fase de exploração embora haja emissões de CO2, estaremos no ano cruzeiro do projeto e 

considerando os consumos energéticos da fábrica referidos no sub capítulo III.3.2.9, em presença de 

emissões anuais da ordem de 4000 Ton equivalentes de CO2 (dos quais apenas cerca de 1300 Ton são 

imputáveis ao aumento de produção do projeto) e de uma intensidade carbónica (indicador que 

relaciona o valor das emissões de gases com efeito de estufa resultantes da utilização das várias 

formas de energia e o respetivo consumo total de energia) da ordem de 2,4 Ton CO2e/Tep. Uma vez 

que as emissões no ano cruzeiro representam 0,006% das emissões de GEE em Portugal em 2012, o 

que face à dimensão nacional e global do problema se revela insignificante, considera-se que os 

efeitos sobre o clima resultantes do funcionamento da fábrica à sua capacidade máxima serão 

irrelevantes, pelo que se conclui que também nesta fase também não existirão impactes sobre o 

clima e o microclima. 

Fase de desativação 

Na fase de desativação estaremos perante uma situação em tudo semelhante à fase de construção, 

pelo que as conclusões quanto a esta fase lhe serão igualmente aplicáveis. 

Neste âmbito cabe ainda salientar que com a cessação da operação da Central Elétrica de Setúbal foi 

desativada a principal fonte de emissão de GEE na Mitrena. 

 

 

                                                           
4
 Reducing emissions from transport - European Commission 

5
 GHG trends and projections in the EU 27- EEA 
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V.3.2.7 Recursos hídricos superficiais 

Os impactes decorrentes do projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres" possíveis 

de ocorrer relativamente ao descritor Recursos Hídricos superficiais dizem respeito ao potencial para 

afetação qualitativa e quantitativa de massa de água. 

Fase de construção 

Durante a fase de construção do projeto de “Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres” está 

prevista a desmontagem dos equipamentos da atual fábrica de enxofre. No decurso deste 

procedimento poderá verificar-se a necessidade de esvaziamento de reservatórios e tubagens bem 

como a produção de efluentes decorrentes de ações de limpeza de equipamentos ou até mesmo de 

áreas impermeabilizadas dos edifícios. 

Não obstante tratar-se provavelmente de caudais reduzidos, as características químicas desses 

eventuais efluentes são desconhecidas sendo por isso difícil avaliar os riscos associados à eventual 

descarga destes em meios hídricos. Por essa razão entende-se ser adequado a adoção de algumas 

medidas cautelares, as quais vão permitir minimizar ou mesmo anular potenciais riscos. Nesse 

sentido devem as lavagens de equipamento ser realizadas, sempre que tal seja possível, em zonas 

impermeabilizadas e para as quais se disponha de capacidade de recolha, drenagem e 

armazenamento de todos os escoamentos. Devem também ser armazenados (eventualmente no 

mesmo reservatório) todos os líquidos eventualmente existentes em reservatórios ou retidos em 

redes de drenagem, quer na fábrica atual quer na futura. 

No que se refere à rejeição dos caudais eventualmente recolhidos, a necessidade da sua condução a 

ETAR poderá ser avaliada mediante a avaliação das suas características, não só em termos de volume 

mas principalmente em termos de qualidade, devendo para o efeito proceder-se à sua análise 

química. Caso os resultados desta avaliação não configurem qualquer risco de contaminação de solos 

e meios hídricos e respeitem o regulamento de descargas estabelecido, podem os efluentes ser 

rejeitados na rede de águas pluviais da SAPEC Agro. 

Para a eventualidade de ocorrência de situações de derrame acidental de efluentes contaminados, a 

implementação de um plano de gestão ambiental em obra que inclua a prevenção e controlo de 

derrames, de acordo com o proposto no capítulo V.5, deverá permitir uma atuação eficaz que reduza 

ou mesmo anule os riscos de contaminação, mesmo que indiretamente, de massas de águas 

subterrâneas ou superficiais. 
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Pelo exposto e no pressuposto de serem asseguradas as medidas cautelares descritas, classificam-se 

os impactes sobre os recursos hídricos superficiais como negativos, temporários, reversíveis, 

indiretos, de baixa magnitude e pouco significativos. 

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da unidade industrial serão rejeitados efluentes pluviais e efluentes 

domésticos, estes últimos associados às instalações de apoio aos funcionários da fábrica. 

Relativamente a efluentes industriais, as características do processo produtivo adotado não 

contemplam a rejeição de caudais resultantes do processo. 

Para os efluentes domésticos está prevista a ligação da respetiva rede de drenagem da fábrica à rede 

de águas residuais domésticas do Parque Sapec Bay, sendo então conduzidas para tratamento em 

ETAR. Esta situação representa uma melhoria efetiva relativamente à situação atual a qual consiste 

na utilização de fossa sética estanque com posterior transporte à ETAR, representando portanto um 

impacte positivo permanente, reversível, direto, de baixa magnitude e pouco significativo. 

Quanto aos escoamentos pluviais, de acordo com o previsto em projeto e à semelhança do que 

acontece na fábrica atual, está contemplada a impermeabilização do solo não só na cobertura e 

dentro da própria fábrica mas também nas restantes áreas de produção, manuseamento e 

armazenagem de matérias primas, produtos intermédios e finais. No caso do edifício da Fábrica de 

Enxofre e respetiva eira de enxofres, os escoamentos serão recolhidos através de uma rede interna 

de drenagem de águas pluviais e introduzidos no processo produtivo. Os escoamentos pluviais 

recolhidos nas restantes áreas impermeabilizadas da parcela SPC serão conduzidos para a rede de 

águas pluviais interna da parcela e posteriormente encaminhados para a rede da parcela SAPEC Agro. 

Tendo como principal objetivo a contenção de caudais resultantes de derrames acidentais ou 

situações de combate a incêndios, o sistema de drenagem de águas pluviais é dotado de uma válvula 

de corte que permite a derivação desses escoamentos para dois reservatórios com a capacidade de 

100 m3, assegurando uma capacidade de contenção muito significativa.  

Está igualmente prevista em projeto a localização do equipamento para lavagem de rodados na zona 

impermeabilizada da eira de enxofre, ficando assim esta operação incluída em área dotada de 

recolha escoamentos com posterior introdução no processo produtivo. 
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A globalidade da área superficial contemplada no sistema de recolha e utilização de águas pluviais 

corresponde a 3 228 m2, correspondente às áreas da cobertura do edifício R2 e da eira de enxofre 

(desenhos FEX_CC_PL_14f, FEX_CC_AL1_14f, FEX_CC_AL2_14f, e FEX_CC_CB_14f, no anexo A). A 

área total do projeto considerada é de 21 699 m2 sendo a respetiva distribuição de acordo com o 

Tabela V.3.2.7.1 

 

Tabela V.3.2.7.1 - Áreas impermeabilizadas na parcela SPC na fase de operação 

 

Tendo por base a área superficial do terreno e principalmente no caso das áreas impermeabilizadas, 

é possível obter uma estimativa do escoamento pluvial. Para o efeito procurou-se obter valores 

históricos de precipitação recolhidos nas estações meteorológicas mais próximas da área de 

intervenção. Assim e através do SNIRH foram identificadas as estações da Comporta e de Águas de 

Moura (Figura V.3.2.7.1), ambas contemplando períodos de dados superiores a 50 anos e com dados 

de precipitação diária. Considerando que ambas as estações se encontram a distâncias semelhantes 

da área de intervenção, procedeu-se a uma avaliação prévia das precipitações médias mensais 

(Tabela V.3.2.7.2). 

Identificação Área (m
2
)

Eira 958

Fábrica 2 749

Total 3 707

Área pavimentada 10 879

Área sem pavimento 7 083

Área total SPC 21 669
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Figura V.3.2.7.1 – Estações meteorológicas no estuário do Sado (fonte: SNIRH) 

 

 

Tabela V.3.2.7.2 – Precipitações médias mensais (mm) nas estações meteorológicas da Comporta e de Águas de Moura, para os anos 
hidrológicos de 1955/1956 a 2006/2007. 

 

Outubro 60,8 70 65,4

Novembro 74,6 87,7 81,2

Dezembro 83,9 104,2 94,1

Janeiro 76,3 100,5 88,4

Fevereiro 65,4 76,6 71

Março 58,9 77 68

Abril 46,7 57 51,8

Maio 34,4 44 39,2

Junho 11,3 16,6 13,9

Julho 3,5 3,3 3,4

Agosto 2,6 4 3,3

Setembro 23,1 26,8 25

Mês Comporta Águas de Moura média

#

#

Canal da 
Marateca

Canal do
Sado

Esteiros do Sado

Mitrena

Oceano  Atlântico

SAPEC 
Bay

Oceano  Atlântico

SAPEC 
Bay

COMPORTA

ÁGUAS DE 
MOURA

Estuário do Sado

Limite do estuário do sado

LEGENDA:

N

# Estações meteorológicas (INAG)

0 2 4 6 Kilometerskm
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Face às diferenças observadas nos registos de precipitação optou-se por considerar a estação de 

Águas de Moura por registar valores de precipitação superiores. Esta escolha prende-se com o facto 

de se estar a proceder à avaliação dos impactes associados a escoamento pluviais, adotando-se 

assim um cenário desfavorável. Assim, considerando os registos de precipitação disponíveis para a 

estação de Águas de Moura e as diferentes áreas da parcela SPC, foram calculados os escoamentos 

superficiais afluentes quer à rede interna de recuperação de caudais pluviais quer à rede de 

drenagem destes. Os resultados são apresentados no Tabela V.3.2.7.3. 

 

Tabela V.3.2.7.3 – Escoamentos pluviais médios mensais por área na parcela da SPC 

 

Considerando que o consumo de água previsto para o funcionamento da unidade industrial 

(incluindo produção e utilizações complementares – balneários, lavagens, etc) é de 7 899 m3/ano e 

que a recolha de águas pluviais poderá, em média, representar um valor de 2 476 m3, a utilização de 

águas pluviais pode vir a representar entre 20 a 30% dos consumos anuais. 

Igualmente em termos médios anuais poderão ser gerados escoamentos pluviais que se estimam na 

ordem de 8 500 m3 sendo que cerca de 85% deste escoamento (7 250 m3) deverá ocorrer no período 

de Outubro a Abril, normalmente identificado como o semestre húmido do ano hidrológico. 

Considerando que no meio recetor, identificado como a Lagoa das Patas mas indiretamente o 

estuário do Sado, o volume não deverá ter variações significativas ao longo dos 12 meses do ano, o 

semestre húmido representa o período em que o eventual impacte resultante de rejeições de águas 

residuais poderá ser mais relevante. Tomando o mês de Dezembro como o de maior precipitação 

média (104,2 mm) e assim também de maior escoamento superficial médio (1  319 m3), para uma 

melhor perceção da dimensão dos caudais em questão, podemos afirmar que em termos médios 

diários o caudal seria cerca de 42,5 m3/dia. A representatividade deste valor é no entanto diminuta já 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Total

Eira 958 67 84 100 96 73 74 55 42 16 3 4 26 640

Fábrica 2 749 193 241 287 276 211 212 157 121 46 9 11 74 1 836

Subtotal 3 707 260 325 386 372 284 285 211 163 62 12 15 99 2 476

Área 

pavimentada
10 879 762 954 1 134 1 093 833 838 620 479 181 36 43 292 7 265

Área sem 

pavimento (1) 7 083 496 621 738 712 543 546 404 312 118 23 28 190 4 730

Subtotal 17 962 886 1 109 1 319 1 271 969 974 721 557 210 42 50 339 8 447

Área total SPC 21 669 1 517 1 900 2 259 2 177 1 660 1 669 1 235 954 360 71 86 581 14 471

(1) admitindo um coeficiente de escoamento de 0,25

Identificação Área (m2)
Escoamento superficial (m3)
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que à escala diária a variação da precipitação e assim também do escoamento superficial é muito 

elevada.  

Ainda como escala de avaliação simplista, se compararmos a área da parcela SPC (21 669 m2) com a 

área do Parque Industrial da SAPEC Bay (360 ha) e tivermos em conta que os escoamentos pluviais 

com origem na parcela SPC são rejeitados na rede do referido Parque, facilmente se conclui que se 

verifica uma muito grande diluição. Apesar da abordagem simplificada adotada, as estimativas de 

caudais pluviais apresentadas permitem uma mais adequada avaliação dos potenciais impactes 

associados à rejeição de caudais pluviais com origem na parcela SPC. 

Em resultado o impacte associado à rejeição de escoamentos pluviais é classificado como negativo, 

temporário, reversível, direto, de baixa magnitude e pouco significativo. 

Independentemente da classificação de impactes atribuída, considera-se importante uma avaliação 

efetiva da qualidade dos escoamentos pluviais. Nesse sentido deverão ser implementados 

procedimentos de amostragem de caudais pluviais de acordo com os planos de amostragem 

descritos no Capítulo V.5 do presente EIA. 

Além do escoamento de águas pluviais admite-se a hipótese de pontualmente poder vir a ser 

necessária a descarga dos reservatórios da unidade fabril, quer os associados à recolha de caudais 

pluviais da rede interna da fábrica e eira de enxofres, quer os de contenção de caudais em situação 

extraordinária (da rede de drenagem de águas pluviais). Caso não seja possível a sua introdução no 

processo produtivo e considerando que se desconhece atualmente as características destes 

potenciais efluentes, deverão ser realizadas análise laboratoriais que permitam despistar eventuais 

riscos de contaminação. Na circunstância em que se venha a confirmar uma situação de degradação 

das características destes efluentes, os mesmos deverão ser recolhidos e transportados diretamente 

para ETAR. Caso contrário e não se verificando incompatibilidades com o regulamento vigente 

aplicável à rejeição de caudais, os efluentes poderão ser descarregados e encaminhados para a rede 

de águas pluviais. 
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Admitindo a adoção das medidas descritas no parágrafo anterior considera-se que não existe 

impactes associados à rejeição na rede de águas pluviais de efluentes associados a derrames e 

situações de combate a incêndio pluvial. Caso contrário, mesmo que reduzido poderá existir o risco 

de contaminação de massas de água recetoras de caudais pluviais, considerando-se nesse caso, o 

impacte como negativo, temporário, reversível, direto, de baixa magnitude e pouco significativo. 

Fase de desativação 

Os impactes da fase de desativação são semelhantes aos identificados para a fase de construção, 

considerando neste caso as etapas de desmontagem/montagem. Assumindo que também nesta fase 

serão adotadas boas práticas de gestão ambiental em obra e medidas de prevenção e controlo de 

derrames e contaminação de solos e águas subterrâneas e que, em caso de ocorrência de uma 

situação acidental (ex. derrame), as medidas implementadas permitirão um atuação imediata e 

eficaz, os potenciais impactes classificam-se como negativos, temporários, reversíveis, diretos, de 

baixa magnitude e pouco significativos. 

V.3.2.8 Qualidade do ar 

Fase de construção 

A fase de construção poderá induzir impactes negativos na qualidade do ar, resultantes da obra de 

construção civil e da circulação de viaturas associada à execução das obras (civil e montagem metalo 

mecânica). Neste caso as perturbações na qualidade do ar estão associadas à suspensão temporária 

de partículas e emissão de outros poluentes atmosféricos. 

A emissão de partículas ocorrerá em associação com as obras de construção civil e sobretudo na obra 

de abertura de lajes, o que contudo não terá relevância ambiental visto tais obras serem realizadas 

no interior dos edifícios; ocorrerá ainda em resultado da abertura de valas para implantação de redes 

de alimentação e drenagem, o que no entanto poderá ser controlado adotando boas práticas em 

obra, como por exemplo através da humidificação das terras. 

Atendendo a que a intervenção nos solos se limita à escavação em condições confinadas (dentro do 

edifício) e em áreas limitadas no exterior, onde poderão ser adotadas boas práticas para minimizar a 

libertação de poeiras, considera-se que os efeitos sobre a qualidade do ar por via da suspensão 

temporária de partículas associada à obra de construção civil serão insignificantes. 
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A emissão de partículas poderá ainda estar associada à circulação de viaturas ligeiras e pesadas; no 

entanto e uma vez que essa circulação se irá fazer predominantemente sobre vias pavimentadas os 

efeitos na qualidade do ar da emissão de partículas serão ténues. 

Por sua vez a emissão de outros poluentes está exclusivamente associada à circulação de viaturas, e 

consequente queima de combustíveis. Conforme referido no ponto III.3.1, prevê-se que o acréscimo 

de circulação seja principalmente de viaturas ligeiras para transporte de pessoal (com frequência 

diária durante o período de execução das obras); a utilização de viaturas pesadas será em menor 

escala (para transporte de equipamentos fabris entre a atual e a nova localização da fábrica, para 

transporte de resíduos e pontualmente de equipamentos de montagem/construção e materiais). 

Uma vez que a utilização diária de viaturas ligeiras apenas ocorrerá para acesso e saída da obra e que 

a dimensão de utilização de viaturas pesadas será limitada, não se prevê consequentemente que 

ocorram efeitos significativos da utilização de viaturas e por via da queima de combustíveis, em 

termos de qualidade do ar. 

Assim, os impactes na qualidade do ar durante a fase de construção, serão negativos, temporários, 

reversíveis, diretos e indiretos, de baixa magnitude, e pouco significativos. 

Fase de exploração 

Em termos de emissões para a atmosfera, na fase de exploração do projeto em estudo manter-se-ão 

as fontes atualmente existentes e para descarga dos mesmos efluentes gasosos, embora em nova 

localização. Contudo e como referido no ponto III.3.2.10 admite-se que o incremento da capacidade 

horária de produção pode determinar uma redução da eficiência dos filtros de mangas e portanto 

acréscimos, relativamente à situação pré projeto, na concentração de poluentes nos efluentes e 

consequentemente no caudal horário de emissão de poluentes. Considerou-se também que esses 

incrementos serão da mesma grandeza do aumento da capacidade horária. 

No entanto mesmo considerando estes potenciais acréscimos verifica-se que os caudais de poluentes 

emitidos se mantêm consistentemente em todas as fontes, inferiores ao limiar mássico mínimo 

legislado. 
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Por outro lado e uma vez que o período de funcionamento da fábrica irá aumentar quer em termos 

diários quer anuais, calcularam-se no referido ponto os acréscimos de emissões anuais de poluentes 

determinados pelo projeto, tendo-se concluído que o projeto determina aumentos de emissão das 

seguintes ordens de grandeza: 253 kg/ano de partículas em suspensão; 50 kg/ano de NOx ; 11 kg/ano 

de CO; 4 kg/ano de SO2; 3 kg/ano de H2S. 

Face a esta circunstâncias conclui-se que os impactes per se do projeto na fase de exploração em 

termos de qualidade do ar por fontes fixas são negativos, permanentes, reversíveis, diretos, de baixa 

magnitude e pouco significativos. 

Por outro lado, a intensificação da circulação de viaturas com motores de combustão na fase de 

exploração irá incrementar a emissão de poluentes atmosféricos.  

Tipicamente, os impactes, associados ao tráfego rodoviário, podem enquadrar-se, nas seguintes 

tipologias: 

• Poluição atmosférica por via da emissão de gases acidificantes (SO2, NOx), de gases 

percursores do ozono tropoesférico (NOx, NMVOC, CO), de substância eutrofizantes (NOx) e 

de partículas (e seus percursores SO2, NOx e NH3); 

• Emissão de gases com efeito de estufa (CO2); 

• Contaminação do solo, águas subterrâneas e superficiais, nomeadamente em metais 

pesados e hidrocarbonetos, através de águas de escorrência dos pavimentos das estradas e 

do transporte atmosférico e subsequente deposição de poluentes. 

De acordo com o Relatório “Air Quality in Europe 2012 Report“ (European Environment Agency), no 

período de 2001 a 2010, as emissões na UE decresceram nas seguintes percentagens: SO2 -54 %; NOx 

- 26%, NMVOC - 27 %; CO - 33 %; NH3 – 10%; partículas -cerca de 14%. 

Por outro lado e tendo como referência o Relatório “EEA Technical report No 14/2013 Approximated 

EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2012 “(European Environment Agency) as emissões totais 

de gases com efeito de estufa na UE15 reduziram 14,1 % entre 1990 e 2012. Contudo em Portugal as 

emissões no mesmo período aumentaram 14,5 %. 
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Neste quadro, os impactes do projeto com maior significância, verificam-se ao nível das emissões de 

gases com efeito de estufa. No entanto o incremento do tráfego rodoviário, será pouco significativo 

(5 camiões/dia), pelo que se classifica o impacte como negativo, permanente, reversível, indireto, de 

baixa magnitude, e portanto será pouco significativo. 

Face a estas circunstâncias conclui-se que os impactes per se do projeto na fase de exploração em 

termos de qualidade do ar por fontes fixas e em resultado da circulação de viaturas são negativos, 

permanentes, reversíveis, diretos e indiretos, de baixa magnitude e pouco significativos. 

Adicionalmente calcularam-se para a situação pré projeto como indicado no ponto IV.1.9.3 as cargas 

horárias e anuais emitidas por cada uma e no conjunto das fábricas da SAPEC Agro, tendo-se 

concluído que as cargas anuais de emissão pelas fábricas são aproximadamente: 0,85 ton/ano de 

COV, 0,04 ton/ano de CO, 0,007 ton/ano de H2S, 0,13 ton/ano de NOx, 0,023 ton/ano de SO2 e 1,4 

ton/ano de Partículas, e portanto esta última é a mais relevante. 

Para avaliação dos efeitos cumulativos do projeto nas emissões das fábricas da Sape Agro 

calcularam-se as emissões destas fábricas na situação pós projeto, e as taxas de aumento induzidas 

pelo projeto tendo-se obtido os seguintes resultados: 

 

 

Tabela V.3.2.8.1 – Emissões das Fábricas SAPEC Agro – Pós Projeto 

 

Taxas de 

Aumento

(%)

COV < 0,379 < 848 0%

CO < 0,035 < 51 28%

H2S < 0,006 < 10 37%

NOX < 0,110 < 179 39%

SO2 < 0,021 < 26 16%

Partículas totais em suspensão < 0,155 < 1591 19%

Poluente
Caudais Mássicos Totais Emitidos

kg/h kg/ano
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Atendendo a estes acréscimos foram efetuadas simulações para a determinação das concentrações 

no ar ambiente dos poluentes relevantes emitidos pelas fábricas da SAPEC Agro na situação pós 

projeto. O respetivo Relatório consta do Anexo V.3.1. Os resultados desta simulação demonstram 

que para as fontes estudadas não existirá qualquer excedência aos valores limite estipulados pela 

legislação vigente, ou seja serão observados os objetivos de qualidade do ar. 

Nestas condições conclui-se que o projeto por via das emissões através de fontes fixas induz na 

qualidade do ar e na fase de exploração, impactes cumulativos, negativos, permanentes, reversíveis, 

diretos, embora de baixa magnitude e como tal pouco significativos. 

Fase de desativação 

Na fase de desativação, e uma vez que a esta apenas corresponderá tal como descrito no Capítulo III 

a desmontagem e encaminhamento para destino adequado dos equipamentos instalados, 

pressupondo-se que os edifícios irão ser utilizados para outras finalidades, estaremos perante uma 

situação em que a fonte principal de emissão de poluentes atmosféricos será a associado ao tráfego 

rodoviário, pelo que se consideram os negativos, temporários, reversíveis, indiretos, de baixa 

magnitude, e pouco significativos. 
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V.3.2.9 Ambiente sonoro 

A parcela propriedade da SPC onde será implantada a nova Fábrica de Enxofres objeto do presente 

estudo, está inserida num parque industrial, cuja envolvente se caracteriza pela presença de várias 

fontes geradoras de ruído (estabelecimentos industriais, vias rodoviárias e ferroviárias). A Figura 

V.3.2.9.1 apresenta a atual e futura localização da fábrica de enxofres ambas incluídas no parque 

industrial da SAPEC Bay. É possível verificar que a futura localização está também incluída numa zona 

classificada como “espaço industrial existente”, de acordo com o PDMS (Figura IV.1.5.1) 6, 7, 

classificação que não foi mantida apesar do PDMS na área da Mitrena — Parque Industrial Sapec Bay 

ter sido alterado em 20138,9.  

 

Figura V.3.2.9.1 - Enquadramento da atual e futura Fábrica de Enxofres da SAPEC Agro em termos de classificação de usos do solo 
(Adaptado da carta de ordenamento do PDM de Setúbal 1994 disponibilizada em shapefile pela Câmara Municipal de Setúbal em 

Dezembro de 2013.) 

                                                           
6 

Regulamento do Plano Director Municipal de Setúbal, Artigo 9º (Classes de espaços): “1 - O território 
municipal classifica-se, para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo nas seguintes classes de 
espaços, delimitadas na Planta de Ordenamento: a) Espaços Agrícolas e Florestais; b) Espaços Culturais e 
Naturais. c) Espaços Verdes de Protecção e Enquadramento. d) Espaços Canais. e) Espaços de Usos Especiais. f) 
Espaços de Equipamentos e Serviços Públicos. g) Espaços Para-Urbanos. h) Espaços Industriais. i) Espaços de 
Indústrias Extractivas. j) Espaços Urbanos. k)Espaços Urbanizáveis. 2 - Os perímetros urbanos são constituídos 
pelos Espaços Urbanos, e pelos Espaços Urbanizáveis e Industriais que lhes sejam contíguos”. 
7 

Plano Director Municipal de Setúbal (1994). Planta de Ordenamento. Informação disponibilizada em shapefile 
pela Câmara Municipal de Setúbal em Dezembro de 2013. 
8
 Diário da República de 22 de Julho de 2013 (Diário da República, 2.ª série — N.º 139 — 22 de julho de 2013), 

que aprova o Aviso nº 9397/2013 (Alteração do Plano Diretor Municipal de Setúbal na área da Mitrena — 
Parque Industrial Sapec Bay).  
9
 Planta de ordenamento (Uso do solo - Final). Escala 1:10000, nº do desenho 1B.7 (dezembro de 2011) 

[disponível no Diário da República, 2.ª série — N.º 139 — 22 de julho de 2013]. 
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Está atualmente a decorrer a revisão do PDMS, não estando ainda classificadas as zonas sensíveis e 

mistas10 para o município de Setúbal, de acordo com o estabelecido nos artigos 6º e 7º do RGR. Foi 

efetuada uma avaliação qualitativa do cumprimento dos valores limite de exposição estabelecidos no 

RGR, tal como efetuado na situação pré projeto.  

Procedeu-se ao mapeamento da futura localização da fábrica de enxofres, mantendo igualmente a 

atual localização da fábrica, mapas de ruído atualmente em vigor e planta de restrições e 

condicionantes. 

Tendo sido efetuado na situação pré-projeto o enquadramento da área de estudo face aos 

indicadores de ruído para a totalidade do município de Setúbal, na avaliação dos impactes 

considerou-se um enquadramento com maior resolução, incidindo na envolvente da área de estudo. 

Neste mapeamento garantiu-se uma área que permitiu a identificação da presença de recetores 

sensíveis11, zonas com potencial para serem classificadas como sensíveis e mistas e área RNES face à 

localização da nova fábrica, para a adequada avaliação dos potenciais impactes do ruído (Figuras 

V.3.2.9.2 e V.3.2.9.3). 

                                                           
10

 De acordo com o artigo 3º do RGR, a alínea x) define "Zona sensível" como "a 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, 
papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno"; a 
alínea v) define "Zona mista" como "a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 
ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
sensível". 

11
 De acordo com o artigo 3º do RGR, a alínea q) define "receptor sensível" como "o edifício habitacional, 

escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana".  
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Figura V.3.2.9.2 – Enquadramento da futura fábrica de enxofres, face à planta de condicionantes, RNES e mapa de ruído do indicador 
Lden na área de estudo. 

 

Figura V.3.2.9.3 - Enquadramento da futura fábrica de enxofres, face à planta de condicionantes, RNES e mapa de ruído do indicador Ln 
na área de estudo 
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Constata-se pela observação das Figuras V.3.2.9.2e V.3.2.9.3, que a localidade de Praias do Sado - 

enquadrada na classificação de recetores sensíveis e de zonas com potencial para serem classificadas 

como sensíveis ou mistas - se situa a cerca de 1500 m da futura localização da fábrica de enxofres. A 

distância da futura localização da fábrica de enxofres à Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES) é 

cerca de 650 m para Norte e 4,2 km para Sul. Assim, não foram identificados na proximidade12 e em 

linha de vista com a atual instalação quaisquer recetores sensíveis, zonas com potencial para serem 

classificadas como sensíveis e mistas e área RNES.  

Acresce o facto de existirem na envolvente próxima relevos naturais e construções que limitam a 

propagação do ruído das intervenções/atividades a realizar. Face ao exposto considera-se que não se 

verificarão incumprimentos face ao estabelecido no RGR para qualquer uma das fases do projeto, 

tendo em conta os níveis de ruído atualmente em vigor para a zona industrial onde está localizada a 

parcela SPC. 

Considerando os mapas de ruído fornecidos pela Câmara Municipal de Setúbal13 relativos a 2012 - os 

quais ainda se encontram em fase de aprovação no âmbito da revisão do PDM de Setúbal -, verifica-

se que os níveis de ruído no parque industrial da SAPEC Bay face aos mapas de ruído de 2007 

mantém-se semelhantes. Na área em estudo os níveis sonoros do Lden não variam, verificando-se 

valores superiores a 70 dB (A). No que respeita ao indicador Ln, verifica-se que os níveis sonoros são 

ligeiramente inferiores encontrando-se entre 65 e 70 dB(A) (ver Anexo IV.4.1).  

Tendo em conta o enquadramento apresentado, são em seguida classificados os impactes das 

principais fases do projeto de "Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres", no que respeita 

aos descritor ruído. 

Fase de construção  

No que respeita à fase de construção da nova fábrica de enxofres, durante as obras de construção 

civil, os níveis de ruído serão de carácter intermitente e estarão associados maioritariamente à 

utilização de escavadoras, pás carregadoras, compressores, geradores, martelos pneumáticos, 

máquinas de corte e outra maquinaria, podendo atingir níveis sonoros significativos.  

                                                           
12 De acordo com a nota técnica para avaliação do descritor ruído em AIA (versão 2), produzido pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (2010): "o conceito de proximidade deve ser entendido como uma área de raio na 
ordem dos 100 metros centrada no recetor".  

13 Mapa de Ruído do Concelho de Setúbal – Memória Descritiva. Câmara Municipal de Setúbal, Janeiro de 2013. 
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Os valores de níveis de ruído típicos de construção civil situam-se no intervalo de 80 dB(A) – 85 dB(A) 

a cerca de 20 metros de distância da fonte geradora, verificando-se uma atenuação com a distância. 

Em concreto, para os níveis referidos, a uma distância de cerca de 100 m já se verificam níveis de 

cerca de 70 dB(A) ou inferiores (Volda, 2007).  

O tráfego de veículos pesados utilizados para transporte de resíduos e para a transferência dos 

equipamentos e materiais para a nova localização da fábrica de enxofres, e veículos ligeiros de 

transporte de pessoal afeto às obras, com consequente emissão de ruído, partículas e outros 

poluentes, poderá representar a atividade mais significativa em termos de emissão de ruído. Durante 

esta fase o acesso de veículos pesados será efetuado pelo interior da parcela SAPEC Agro utilizando o 

acesso á parcela SPC já existente. 

É expectável que se verifique um incremento ligeiro de tráfego nos acessos ao parque industrial 

Sapec Bay e nas vias internas do parque relativamente à entrada e saída de veículos. Contudo, não se 

considera que este incremento provoque alterações significativas ao nível do ruído que já se verifica 

nestas vias e respetivas envolventes. De acordo com Volda (2007), no ano de 2002 circularam nas 

vias do Parque Industrial Sapec Bay uma média de 200 camiões/dia (considerando apenas os camiões 

que utilizam a báscula da SOPAC, o que não representa a totalidade da circulação).  

Ainda de acordo com a mesma fonte, no que se refere à circulação rodoviária nas vias externas de 

acesso ao Parque, nomeadamente na EN 10-4, o Instituto de Estradas de Portugal reportou em 2003 

os seguintes dados de Tráfego Médio Diário (TMD)14: TMD total / Dia útil (5294); TMD mercadorias / 

Dia útil (1103). Um estudo promovido pela Câmara Municipal de Setúbal em 2007 referenciado por 

Caramelo (2007), indicou uma circulação diária de 3740 viaturas pesadas por dia na referida via. Face 

aos valores apresentados, não se considera que o incremento de tráfego na fase de construção seja 

significativo em termos de incremento do nível de ruído já verificado. 

No que respeita à etapa de transferência, a emissão de ruído estará associada fundamentalmente à 

desmontagem/montagem e ao transporte.  

                                                           
14

 Mais informação em: http://www.estradasdeportugal.pt/index.php/pt/informacoes/publicacoesep/81-
trafego-rede-nacional-do-continente 
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No que respeita às etapas de desmontagem/montagem, e de acordo com o projeto (Anexo A), serão 

realizadas atividades de metalomecânica, eletrónica e eletricidade que utilizam máquinas de corte, 

outras máquinas/ferramentas metalomecânicas, bem como plataformas, gruas, empilhadores. O 

ruído emitido será de caráter intermitente, podendo atingir níveis sonoros elevados (para operações 

de corte e de soldadura, os níveis de ruído associados situam-se no intervalo de 100 dB(A) – 105 

dB(A) (Volda, 2007)). As operações de desmontagem/montagem decorrerão maioritariamente no 

interior dos respetivos edifícios, o que atenuará os níveis de ruído no exterior que, conforme já 

referido, verificam igualmente uma redução com a distância à fonte geradora.  

No que respeita ao transporte, este incluirá: (i) o transporte de equipamentos fabris da atual 

localização para o novo local, utilizando reboques com trator e que será efetuado pelo interior do 

perímetro da SOPAC (percurso máximo de 400 metros); (ii) o transporte para a obra de 

equipamentos de montagem e pessoal, que utilizará também os acessos do parque industrial SAPEC 

Bay. Sendo esta uma área industrial com ruído associado e onde já se verifica o tráfego de veículos 

pesados, considera-se que este incremento não produzirá alterações significativas nos níveis de ruído 

atualmente verificado. 

Apesar da combinação de fontes adicionais de ruído referidas com os níveis de ruído atualmente 

existentes (decorrente do tráfego de veículos pesados e maquinaria/equipamentos), considera-se 

que esta circunstância não provocará alterações significativas no ruído ambiente. 

Em resumo, tendo em conta: (i) o caráter temporário da fase de construção; (ii) a não existência na 

proximidade15 e em linha de vista com a atual instalação, de quaisquer recetores sensíveis, zonas 

com potencial para serem classificadas como sensíveis e mistas e área RNES, (iii) a existência de 

relevos naturais e construções na envolvente próxima, que limitam a propagação do ruído das 

intervenções/atividade a realizar e (iv) os níveis de ruído atualmente estabelecidos para a zona 

industrial onde estará incluída a nova fábrica de enxofres, considera-se que o ruído gerado na fase de 

construção não provocará acréscimos significativos na envolvente próxima, não sendo expectáveis 

incumprimentos face ao estabelecido no RGR nesta fase. Face ao exposto, classificam-se os 

potenciais impactes como negativos, temporários, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco 

significativos. 

                                                           
15

 De acordo com a nota técnica para avaliação do descritor ruído em AIA (versão 2), produzido pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (2010): "o conceito de proximidade deve ser entendido como uma área de raio na 
ordem dos 100 metros centrada no recetor".  
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Fase de exploração 

Na fase de exploração da nova fábrica de enxofres, consideram-se os níveis de ruído gerados 

semelhantes aos emitidos pela fábrica na situação pré-projeto.  

O projeto da nova fábrica de enxofres (Anexo A, Capítulo III) prevê que, que tal como sucede 

atualmente, o ventilador da torre de arrefecimento e o compressor associado à linha Payper se vão 

manter no exterior. Estes equipamentos podem gerar níveis de ruído da ordem dos 80 dB(A) 

(Capítulo III). Estes valores são obtidos junto ao equipamento, pelo que tendo em conta a atenuação 

dos níveis de ruído face à distância à fonte, considera-se que na envolvente à futura fábrica, os níveis 

de ruído estabelecidos para a zona industrial não serão significativamente alterados.  

Os equipamentos localizados no interior do edifício, designadamente os moinhos, misturadores, 

compressores, torres de secagem têm igualmente associado níveis de ruído significativo. De acordo 

com o projeto (Anexo A), os equipamentos com níveis de ruído mais significativos serão objeto de 

medidas específicas para redução de exposição dos trabalhadores ao ruído, nomeadamente 

instalação dos compressores em sala específica, compartimentação dos moinhos PK e dos crivos com 

barreiras sonoras e encapsulamento dos ventiladores com caixas de espuma. Verificando-se uma 

atenuação do ruído gerado em função da distância à fonte e ao facto dos equipamentos estarem 

localizados no interior do edifício e/ou com medidas de redução de ruído adicionais, considera-se 

que os níveis de ruído ambiente na envolvente à futura fábrica de enxofres não verificarão alterações 

significativas face à situação pré-projecto. 

O aumento da capacidade de produção prevista para a nova fábrica de enxofres implicará a 

instalação de dois novos moinhos (pearl mill) e dois agitadores - ambos confinados dentro do edifício 

(ver Capítulos III.2.e III.3), embora também neste caso não se considere que o incremento de ruído 

associado seja significativo para alterar os níveis já verificados/estabelecidos para aquela zona 

industrial.  
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Em resultado do aumento da produção, o projeto determinará o aumento da circulação rodoviária 

de camiões quer no aprovisionamento de matérias-primas quer na expedição de produtos acabados. 

De acordo com os dados do projeto (Anexo A), em termos médios diários prevê-se um acréscimo de 

circulação externa de 24 camião/ semana (equivalente a 5 camião/dia), para aprovisionamento/ 

expedição. O ruído associado a este incremento, não se considera significativo tendo em conta o 

tráfego que se verifica nas vias de acesso à futura fábrica de enxofres, nomeadamente na EN 10-4, 

que constitui o único eixo viário de acesso ao Parque. 

O ruído proveniente do funcionamento normal da fábrica de enxofres tem caráter permanente e 

uniforme durante as 24 horas de funcionamento. A ocorrência de situações ocasionais, como 

operações de manutenção ou outras similares, serão pontuais e embora podendo ter associados 

níveis sonoros significativos, não se considera que alterem de forma significativa os níveis de ruído 

estabelecidos para a zona industrial em questão. 

O eventual impacte cumulativo que se poderá considerar refere-se ao aumento das horas de 

funcionamento da fábrica devido ao aumento da produção. Mantendo-se inalterada a tipologia e 

nível de ruído, à exceção dos casos pontuais já referidos, considera-se que adotando as medidas de 

prevenção/limitação à emissão de ruído, os níveis de ruído estabelecidos para a área em estudo não 

serão excedidos (os níveis sonoros do indicador Lden são da ordem dos 70 dB (A) e para o indicador 

Ln, os níveis sonoros encontram-se entre 65 e 70 dB(A)).  
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Em resumo, tendo em conta: (i) que a instalação na nova localização não gerará níveis de ruído 

diferentes da situação pré-projeto, não obstante o seu horário de funcionamento ser alargado; (ii) a 

não existência na proximidade16 e em linha de vista com a atual instalação, de quaisquer recetores 

sensíveis, zonas com potencial para serem classificadas como sensíveis e mistas e área RNES, (iii) a 

existência de relevos naturais e construções na envolvente próxima, os quais limitam a propagação 

do ruído das intervenções/atividade a realizar e (iv) os níveis de ruído atualmente estabelecidos para 

a zona industrial onde estará incluída a nova fábrica de enxofres, considera-se que o ruído gerado 

durante a exploração não provocará acréscimos significativos na envolvente próxima, não sendo 

expectáveis incumprimentos face ao estabelecido no RGR na fase de exploração. Face ao exposto 

classificam-se os potenciais impactes como negativos, permanentes, reversíveis, diretos, de baixa 

magnitude e pouco significativos.  

Fase de desativação 

Na fase de desativação, o edifício será devolvido assumindo-se que poderá ser afeto a outros usos. 

Em termos de ruído, esta fase incluirá níveis e tipologias de ruído semelhante às etapas de 

montagem/desmontagem e aos transportes associados, já atrás descritos. Face ao referido, 

classificam-se os impactes como negativos, temporários, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e 

pouco significativos.  

V.3.2.10 Paisagem  

A relocalização e ampliação da Fábrica de Enxofres irá provocar alterações no resultado visual da 

paisagem, em virtude quer das ações previstas durante a fase de construção quer da presença dos 

diversos equipamentos e infraestruturas durante as fases de exploração e de desativação.    

Fase de construção 

Os impactes decorrentes desta fase apresentam um carácter temporário, sendo estas perturbações 

mitigadas se se executarem certas medidas preventivas de localização, de faseamento da obra e de 

integração paisagística. 

                                                           
16

 De acordo com a nota técnica para avaliação do descritor ruído em AIA (versão 2), produzido pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (2010): "o conceito de proximidade deve ser entendido como uma área de raio na 
ordem dos 100 metros centrada no recetor".  
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As perturbações da fase de construção estão relacionadas diretamente com ações de remodelação 

dos edifícios existentes, com ações de execução das chaminés da fábrica, da eira de enxofre e das 

redes de infraestruturas - elétrica, incêndio, gás, água e águas pluviais. 

Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente maquinaria 

pesada, materiais de construção e estaleiro de obra e das limitadas movimentações de terras, sentir-

se-á um efeito de intrusão visual e uma desorganização da funcionalidade da paisagem com 

perturbação na manifestação visual do território.  

Contudo, os impactes que se prevêem na fase de construção são de baixa magnitude e pouco 

significativos, pois as intervenções previstas são de reduzida dimensão e circunscritas à parcela SPC a 

ocupar pelo projeto, que atualmente se encontra degradada e desorganizada do ponto de vista da 

perceção visual. 

Os impactes visuais decorrentes da fase de construção são negativos, temporários, reversíveis, 

diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. 

Fase de Exploração 

É nesta fase que se dará o processo de adaptação visual à nova realidade, resultante da introdução 

de novos elementos construídos, a beneficiação e alteração de outros, nomeadamente a 

remodelação de edifícios existentes e a execução da eira. 

De acordo com a avaliação das visibilidades da área de intervenção, verificou-se que será possível 

avistar a futura fábrica apenas a partir dos espaços adjacentes à área em estudo. Apesar do aumento 

da volumetria dos edifícios e a introdução de chaminés não irão destacar-se na paisagem, devido à 

sua implantação a cota inferiores aos espaços envolventes.  

Por outro lado, a relocalização da fábrica de enxofre vai permitir a melhoria visual da área de 

intervenção, através das ações de remodelação e de beneficiação previstas para a parcela SPC a 

ocupar pelo projeto. Estas ações introduzirão organização naquele espaço que atualmente se 

apresenta muito degradado do ponto de vista da perceção visual, sendo mesmo uma fonte de 

intrusão visual daquela área. Desta forma, considera-se que os impactes serão positivos decorrentes 

da reorganização do espaço industrial que se encontra presentemente muito degradado.  

Estes impactes serão permanentes, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. 
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Fase de Desativação 

Na desativação da fábrica de enxofres serão realizadas essencialmente operações de desmontagem e 

transferência de equipamentos, não se prevendo impactes ao nível da paisagem. 

V.3.2.11 Gestão de Resíduos 

O descritor resíduos será analisado em termos do potencial para a ocorrência de impactes sobre 

diferentes descritores, nomeadamente solos e massas de água. 

O âmbito da análise deste descritor não inclui a gestão dos resíduos gerados resultantes ou 

associados à atividade dos empreiteiros. 

Fase de construção  

De acordo com o descrito no Capítulo III, durante a etapa de construção civil na parcela da SPC serão 

produzidos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) que incluem: 

• Terras sobrantes (código LER 17.05.03) - Conforme descrito no Capítulo III.3, as intervenções 

serão realizadas de forma a minimizar a produção de terras sobrantes. Assim, para a 

instalação de redes de drenagem de águas residuais domésticas e de águas pluviais da área 

de localização do projeto, preconiza-se a compactação dos solos após instalação das redes. 

De qualquer forma, prevê-se que serão geradas no máximo 87 m3 de terras sobrantes na 

instalação da rede de águas pluviais. Adicionalmente, prevê-se que a construção das caves e 

sapatas venham a gerar no máximo 70 m3 de terras sobrantes. O total estimado de terras 

sobrantes é assim de 157 m3, ainda assim durante a obra vão ser adotadas todas as medidas 

com vista à sua minimização. Como prudência e tendo em conta a caracterização dos solos 

(Capítulo IV.1.3) consideram-se as terras sobrantes como podendo conter substâncias 

perigosas, recomendando-se a sua gestão como resíduos perigoso (Capítulo V.5). 

• Betão (código LER 17.01.01) - Prevê-se a produção de cerca de 20 m3 de betão resultante da 

abertura das lajes nos edifícios da fábrica e casa da caldeira para instalação de sapatas e 

caves.  

Durante a etapa de transferência considera-se expectável a produção dos seguintes resíduos e 

respetivas quantidades estimadas:  
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• Cabos metálicos (código LER 17.04.01), esteiras de ferro e aço e eventuais componentes 

danificados durante a operação de desmontagem (código LER 17.04.05), estimando-se uma 

quantidade total de 1000 kg.  

Para prevenir danos ambientais, a armazenagem dos referidos resíduos far-se-á no local de 

produção, em contentores específicos, com posterior encaminhamento para operadores de gestão 

licenciados para a gestão do tipo de resíduos em causa, privilegiando-se sempre que possível a sua 

valorização. Em termos de destino final e de acordo com o proposto nas medidas de minimização 

(Capítulo V.5), as terras sobrantes serão encaminhadas para aterro de resíduos perigosos e os 

restantes resíduos para valorização.  

Nesta gestão de RCD e conforme proposto no capítulo referente às medidas de minimização 

(Capítulo V.5), deverá ser tido em consideração o estabelecido nos artigos 8º, 11º e 12º do Decreto-

Lei n.º 46/2008, de 11 de março, que estabelece o regime das operações de gestão de RCD, alterado 

por Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que também altera o regime geral de gestão de 

resíduos, assim como a Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho, relativa ao transporte de RCD.   

Assumindo a adoção das recomendações referidas, os impactes consideram-se negativos, 

temporários, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco significativos. Assegurando a 

adequada gestão externa dos resíduos produzidos através de OGR autorizados, não são expectáveis 

impactes indiretos na gestão de resíduos nesta fase.  

Fase de exploração  

A análise na fase de exploração incide na comparação da situação pré-projeto e pós-projeto para a 

fábrica de enxofres e para o estabelecimento SAPEC Agro, no que diz respeito à tipologia de resíduos 

e respetivas quantidades. 

No que respeita à fábrica de enxofres, tendo por base a informação referente à situação pré-projeto 

(Capítulo III e Capítulo IV.1.11), verifica-se que na situação pós-projeto a tipologia de resíduos 

produzidos mantém-se, assim como os OGR e operações de gestão, verificando-se um aumento nas 

quantidades produzidas no ano cruzeiro do projeto, em resultado do aumento da produção previsto 

(Tabela 3.2.11.1). 
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Tabela 3.2.11.1 - Tipologia de resíduos previsto para a situação pós-projeto, incrementos na produção  previstos face à situação pré 

projeto, OGR e operações de gestão. 

 

Pela observação da tabela verifica-se que face à situação pré-projeto, e considerando as quantidades 

produzidas no ano cruzeiro do projeto, os incrementos nas quantidades de resíduos produzidos não 

são significativos, verificando-se os maiores incrementos nas embalagens de madeira (código LER 

15.01.03), mistura de embalagens (código LER 15.01.06), embalagens contendo ou contaminadas por 

substâncias perigosas (código LER 15.01.10*). Estas três tipologias estão sujeitas a operações de 

valorização de resíduos (R13), através de encaminhamento para operador de gestão de resíduos 

devidamente autorizado.  

Código LER Designação
Incrementos na Produção - 

Fábrica de Enxofres (Ton)
OGR 

Operação de 

gestão

10 01 22* La mas  a quos as  provenientes  da  l impeza  de caldei ras  contendo s ubs tâ ncia s  perigos a s 0,87 Ca rmona  GGRP D15

13 02 08* Outros  óleos  de motores , tra ns mis s ões  e  lubri fi ca çã o 0,62 Carmona SLTC R9

13 08 99* Outros  res íduos  não a nteriormente es peci fi ca dos . 7,80 Carmona SLTC R9

15 01 01 Embala gens  de papel  e cartã o. 0,24 Quima R3

15 01 02 Emba lagens  de plá s tico 2,82 Quima R3

15 01 03 Embala gens de Ma deira  124,88 Ci tri R13

15 01 04 Emba lagens  de Metal 8,85 Trans uca tas R13

15 01 06 Mis tura s  de Embala gens 20,96 Citri /Quima D1/R13

15 01 10* Embalagens  contendo ou contamina da s  por s ubs tâ ncia s  perigos a s 42,46 Socors ul/Carmona GGRP R5/R13

15 02 02*
Abs orventes , materia i s  fi l tra ntes (incluindo fi l tros  de óleo não a nteriormente es peci fi cados ), pa nos de 

l impeza e  ves tuário de protecçã o, conta mina dos  por s ubs tância s  perigos a s .
2,87 Ca rmona  GGRP R13

16 02 16 Componentes  reti rados  de equipa mento fora de uso, nã o abra ngidos  em 16 02 15 0,06 Recielectric R13

20 01 21* Lâmpadas  fluores centes  e outros  res íduos  contendo mercúrio 0,08 Ambitrena R13

20 01 36 Equipa mento e léctrico e electrónico fora  de us o, não a brangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 0,17 Ambitrena R13

20 03 99 Res íduos  urbanos  e  equipara dos , não a nteriormente es peci fi ca dos 0,10 Ca nnon Hygiene D9
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Em termos de gestão interna dos resíduos gerados e conforme prática da SAPEC Agro, estão 

previstas as seguintes medidas: (a) separação de resíduos por tipo, acondicionamento e identificação 

no local de produção; (b) transferência e armazenagem temporária em locais designados na parcela 

SAPEC Agro17; c) encaminhamento para destino final adequado por operador autorizado, 

privilegiando-se as operações de valorização face à eliminação, sempre que possível; (d) a 

manipulação de resíduos suscetíveis de ocasionarem contaminações ambientais, é realizada em 

áreas impermeabilizadas e quando necessário com capacidade de contenção. 

Face ao exposto classificam-se os impactes associados à situação pós-projeto e comparativamente à 

situação pré-projeto, como negativos, permanentes, reversíveis, diretos, de baixa magnitude e pouco 

significativos.  

Relativamente à globalidade das instalações SAPEC Agro, apresenta-se na Tabela 3.2.11.2 as 

tipologias e quantidades de resíduos produzidos na situação pré-projeto (Capítulo IV.1.11), bem 

como os incrementos nas quantidades produzidas no ano cruzeiro do projeto. Apresenta-se 

igualmente nesta tabela, as taxas de aumento na produção de resíduos na fábrica de enxofres 

(situação pós-projeto) comparativamente ao estabelecimento SAPEC Agro.  

                                                           
17

 Transferência e armazenamento temporário no Ecoparque, que possui condições de armazenagem e 
impermeabilização adequadas para o efeito.  
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Tabela 3.2.11.2 - Tipologias e quantidades de resíduos produzidos na situação pré-projeto e incrementos nas quantidades produzidas no 
ano cruzeiro do projeto ao nível do estabelecimento SPAEC Agro, incrementos e taxas de aumento na produção de resíduos na fábrica 

de enxofres (situação pós-projeto) comparativamente ao estabelecimento SAPEC Agro.  

 

Estabelecimento

Código LER Designação
Quantidade Projetada Pré 

Projeto (Ton)

Incrementos na 

Produção -Projeto (Ton)

Taxas Aumento  

(Relativos ao 

Estabelecimento)

Quantidade Projetada 

Ano Cruzeiro (Ton)

10 01 22* Lama s  aquosas  provenientes  da  l impeza  de caldei ras  contendo substâncias  perigos as 0,91 0,87 96% 2,69

13 02 08* Outros  óleos  de motores , tra nsmiss ões  e lubri fi caçã o 1,15 0,62 54% 2,42

13 08 99* Outros  res íduos  não a nteriormente especi fi cados . 20,12 7,80 39% 36,03

15 01 01 Embalagens  de papel  e  cartão. 33,18 0,24 1% 33,67

15 01 02 Embalagens  de plá sti co 30,19 2,82 9% 35,95

15 01 03 Emba lagens  de Madei ra  413,75 124,88 30% 668,33

15 01 04 Embala gens  de Metal 12,25 8,85 72% 30,30

15 01 06 Mis turas  de Emba lagens 118,00 20,96 18% 160,73

15 01 10* Embala gens  contendo ou conta mina da s  por subs tâ ncia s  perigosa s 451,04 42,46 9% 537,60

15 02 02*
Absorventes , materia i s  fi l tra ntes  (incluindo fi ltros  de óleo nã o anteriormente especi fi ca dos), panos  de 

l impeza e vestuá rio de protecçã o, conta minados  por substâncias  perigos as .
5,26 2,87 54% 11,10

16 02 16 Componentes  reti ra dos  de equipamento fora  de us o, não a bra ngidos  em 16 02 15 0,12 0,06 54% 0,25

20 01 21* Lâ mpa da s  fluorescentes  e outros  res íduos  contendo mercúrio 0,15 0,08 54% 0,31

20 01 36 Equipa mento eléctri co e  e lectrónico fora de  uso, nã o abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 0,30 0,17 54% 0,64

20 03 99 Res íduos  urbanos  e  equipara dos , não a nteriormente especi fi cados 0,19 0,10 54% 0,39

02 01 08* Res íduos  agroquimicos  contendo substâ ncia s  perigosa s 133,84 0,00 0% 133,84

02 03 04 Ma teria i s  impróprios  pa ra consumo ou processa mento 1,12 0,00 0% 1,12

06 10 99 Outros  res íduos  não especi fi cados 10,30 0,00 0% 10,30

07 04 01* Líquidos  de lava gem e l i cores-mã e aquosos 174,52 0,00 0% 174,52

07 04 10* Outros   absorventes  usa dos  e  bolos  de  fi l tra ção 4,46 0,00 0% 4,46

07 04 13* Res íduos  sólidos  contendo s ubstâncias  perigosa s 1,20 0,00 0% 1,20

07 04 99 Outros  res íduos  não especi fi cados 11,72 0,00 0% 11,72

07 06 99 Outros  res íduos  não especi fi cados 1,07 0,00 0% 1,07

12 03 01* Líquidos  aquosos  de lava gem 1,53 0,00 0% 1,53

13 05 07* Água com óleo proveniente  dos  s epa radores  óleo/água 12,10 0,00 0% 12,10

14 06 03* Outros  solventes  e mistura s  de solventes 11,25 0,00 0% 11,25

16 02 11* Equipamento fora  de Uso, contendo clorofluorca rbonetos , HCFC e  HFC) 0,54 0,00 0% 0,54

16 05 04* Ga ses  em recipientes  sob pressã o (incluindo halons) contendo substâ ncia s  perigosas . 0,89 0,00 0% 0,89

16 05 06*
Produtos  químicos  de labora tório contendo ou compostos  por subs tâ ncia s  perigosa s , incluindo 

mistura s  de produtos  químicos  de la boratório.
0,00 0,00 0% 0,00

16 10 01* Res íduos  l íquidos  a quosos  contendo subs tâ ncia s  perigosa s 132,55 0,00 0% 132,55

17 04 09* Res íduos  metál i cos  contaminados  com s ubstância s  perigosa s 0,25 0,00 0% 0,25

17 05 03* Solos  e rochas  contendo s ubstâncias  perigos as . 0,11 0,00 0% 0,11

18 01 01 Objectos  cortantes  e perfurantes  (excepto 180103) 14,57 0,00 0% 14,57

18 01 03*
Outros  res íduos  cuja recolha  e  e l iminaçã o es tã o suje i tas  a  requis i tos  específicos  tendo em vi s ta  a  

prevenção de infecções
10,41 0,00 0% 10,41

19 08 09 Mistura s  de  gorduras  e óleos , da  s epa raçã o óleo/á gua , contendo a pena s  óleos  e gordura s  a l imentares . 0,46 0,00 0% 0,46

Totais 1609,49 212,79 13% 2043,28

Estabelecimento Enxofres
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Pela análise da tabela verifica-se, para algumas tipologias de resíduos, uma taxa de aumento na 

produção na fábrica de enxofres (situação pós-projeto) comparativamente ao estabelecimento 

SAPEC Agro superior a 30%. Contudo, em termos de quantidades estas não são significativas; refira-

se a título de exemplo a tipologia "Embalagens de Metal " que tem associada uma taxa de aumento 

de 72% e um incremento em termos de quantidade de apenas 8,85 ton, ou a tipologia "Outros óleos 

de motores, transmissões e lubrificação", com uma taxa de aumento de 54% mas um incremento em 

termos de quantidade de 0,62 ton. No caso das "Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras 

contendo substâncias perigosas", a taxa de aumento é das mais elevadas (96%), correspondendo a 

um aumento de quantidade de 0,87 ton, que não se considera significativo já que este tipo de 

resíduos é produzido normalmente de 4 em 4 anos.  

Pela análise das taxas de aumento e quantidades associadas, considera-se que os resíduos de 

embalagens (embalagens de madeira, embalagens contendo ou contaminadas por substâncias 

perigosas e mistura de embalagens) poderão ter alguma relevância para a quantidade total (213 

ton). Em concreto, a tipologia "Embalagens de madeira" tem associada uma taxa de aumento de 30% 

e um incremento de cerca de 125 ton na quantidade produzida. Contudo, estas três tipologias de 

resíduos são encaminhados para operações de valorização.  

Globalmente estima-se um incremento de 13% na produção de resíduos na situação pós projeto, 

correspondente a um aumento de produção de cerca de 213 ton, o que não se considera 

significativo, uma vez que a maioria dos resíduos que contribuem para esse incremento são 

encaminhados para valorização. 

Conforme consta da Tabela 3.2.11.2, um número significativo de tipologias de resíduos são objeto de 

operações de valorização. Relativamente à gestão dos resíduos de embalagem dos produtos 

colocados no mercado, e de acordo com a prática da SAPEC Agro, está transmitida à Sociedade Ponto 

Verde18.. Relativamente às embalagens primárias, a responsabilidade pela gestão e destino final dos 

resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos foi transferida para a Sigeru, entidade 

gestora do Sistema Valorfito, e dos resíduos de embalagens de medicamentos veterinários para a 

Valormed, nos termos do mesmo enquadramento legal 

                                                           
18

 Entidade licenciada para a gestão de resíduos de embalagens, ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 366-
A/97, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 162/2000, de 27 de julho, 92/2006, de 25 de maio, 178/2006, de 5 de 
setembro, e 73/2011, de 17 de junho, regulamentado pela Portaria 29-B/98, de 15 de janeiro. 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 230 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  
 

Face ao exposto, considera-se que na situação pós-projeto os impactes do projeto per se a nível da 

gestão de resíduos na fase de exploração, serão negativos, permanentes, reversíveis, diretos, de 

baixa magnitude e pouco significativos. Relativamente aos impactes cumulativos do projeto na fase 

de exploração são classificados como não significativos, tendo em conta a contribuição da fábrica de 

enxofres na situação pós-projeto face à produção global de resíduos nas instalações operadas pela 

SAPEC Agro, considerada como situação de referência. Tendo em conta as medidas a nível da gestão 

externa dos resíduos gerados, não são expectáveis impactes indiretos associados à situação pós-

projeto.  

Fase de desativação  

Na fase de desativação, pressupondo-se a manutenção das estruturas edificadas, antecipa-se a 

produção das seguintes tipologias de resíduos: 

• Enxofre e outras matérias resultantes da limpeza/lavagem prévia dos equipamentos (código 

LER 06.13.99); 

• Metais e cabos elétricos (código LER 17.04.01); 

• Equipamentos elétricos e eletrónicos (código LER 16.02); 

• Óleos usados (código LER 13.02); 

• Misturas de Embalagens: embalagens de papel (código LER 15.01.01), de madeira (código 

LER 15.01.03) e metálicas (código LER 15.01.04); 

• Tijolos refratários, telas transportadoras, enchimento da torre de arrefecimento (código LER 

17.09); 

• Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados 

por substâncias perigosas (código LER 15.02). 
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Para prevenir danos ambientais, estão previstas as seguintes medidas: (a) separação de resíduos por 

tipo, acondicionamento e identificação no local de produção; (b) transferência e armazenagem 

temporária em contentores específicos e em locais designados na parcela SAPEC Agro; c) 

encaminhamento para destino final adequado por operador autorizado, privilegiando-se as 

operações de valorização face à eliminação, sempre que possível; (d) a manipulação de resíduos 

suscetíveis de ocasionarem contaminações ambientais, é realizada em áreas impermeabilizadas e 

quando necessário com capacidade de contenção. 

Adicionalmente deverão ser consideradas as medidas de minimização referidas no Capítulo V.5.  

Assumindo a adoção das recomendações referidas, os impactes diretos consideram-se negativos, 

temporários, reversíveis, de baixa magnitude e pouco significativos. Assegurando a adequada gestão 

externa dos resíduos produzidos através de OGR autorizados, não são expectáveis impactes indiretos 

na gestão de resíduos nesta fase. 

V.3.2.12 Património Cultural 

Não existindo na área de intervenção do projeto ou na sua envolvente imediata valores culturais a 

preservar e considerando ainda que não se verificam intervenções significativas sobre o solo, 

considera-se que os impactes do projeto, na fase de construção, sobre este descritor, são nulos. 

Tal é também aplicável à fase de desativação, considerando que a esta apenas corresponderá tal 

como descrito no Capítulo III a desmontagem e encaminhamento para destino adequado dos 

equipamentos instalados, pressupondo-se que os edifícios irão ser utilizados para outras finalidades. 

Contudo na fase de exploração verificar-se-á a emissão para a atmosfera de poluentes resultantes da 

combustão do gás natural, nomeadamente NOx e SO2. 

Um dos problemas ambientais que deriva da presença dos óxidos de azoto (NOx) na atmosfera é o 

fenómeno de Acidificação da Precipitação, vulgarmente conhecido por chuvas ácidas. 

Os NOx emitidos para a atmosfera, na presença de vapor de água, podem transformar-se em 

poluentes secundários tais como o ácido nitroso (H2NO2), o ácido nítrico (H2NO3) e os respetivos sais, 

contribuindo para a ocorrência de chuvas cujo pH é reduzido. 
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Estas chuvas ácidas são responsáveis pela modificação das características dos solos e pela alteração 

do grau de acidez de alguns sistemas aquáticos, desencadeando consequentemente transformações 

na composição das suas comunidades bióticas. Podem ainda provocar diretamente lesões na 

vegetação o que implica um impacte negativo na produção agrícola e no crescimento das florestas. 

Além disso, nas aglomerações urbanas, as chuvas ácidas podem causar danos importantes nos 

edifícios e comprometer o património arquitetónico.  

Estes efeitos são ainda mais acentuados quando se encontram presentes em simultâneo com óxidos 

de enxofre (SOx). 

O dióxido de enxofre (SO2) libertado nomeadamente na queima de combustíveis, pode ser 

posteriormente oxidado e transformado em trióxido de enxofre (SO3); este, na presença de vapor de 

água, dá origem ao ácido sulfúrico (H2SO4) e respetivos sais, contribuindo assim para a formação de 

chuvas ácidas, como foi exposto para os NOx. 

Conclui-se assim que em tese, a libertação de NOx e SO2, pode estar na origem de chuvas ácidas e 

consequentemente interferir sobre o património edificado. Contudo a ocorrência de fenómenos 

deste tipo é atualmente muito rara e não está referenciada a sua observação na envolvente do local 

do projeto. 

Acresce no caso vertente que a quantidade emitida destes poluentes mesmo na situação pós projeto 

(em que se considera um aumento de emissões, relativamente à situação atual) é muito reduzida 

(cerca de 127 kg/ano de NOX e de 9 kg/ano de SO2) e que os ventos dominantes na zona são N-NE. 

Assim, a libertação destes poluentes não só não é relevante em termos de contribuição para uma 

hipotética acidificação da precipitação, como se tal ocorresse não teria muito provavelmente 

qualquer efeito sobre o património imóvel uma vez que como referido na situação de referência este 

património se localiza predominantemente na cidade de Setúbal. 

Consideram-se assim os potenciais impactes, como negativos, permanentes, reversíveis, diretos, de 

baixa magnitude e pouco significativos. 
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V.3.2.13 Ordenamento do Território 

Uma vez que, o projeto, como referido no ponto IV.2.2, apresenta compatibilidade com os 

instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o PDM e as orientações estratégicas do 

PROTAML, bem como com as normas regulamentares definidas para o Parque Industrial SAPEC Bay e 

que se mantém relativamente à situação de referência, a ocupação do solo sobre a mesma 

superfície, bem como o seu uso, considera-se que os impactes do projeto são nulos no que se refere 

a este descritor, tanto na fase de construção, como na de exploração e de desativação. 

V.3.2.14 Sócio economia  

Na fase de construção irá recorrer-se exclusivamente a empresas nacionais e maioritariamente da 

península de Setúbal (57%). Estarão envolvidas cerca de 21 empresas dos ramos da construção civil, 

da montagem metalomecânica, elétrica e eletrónica/ instrumentação, entre outros, das quais 8 estão 

sediadas no concelho de Setúbal e mais 4 na península de Setúbal. Em termos de emprego, o projeto 

determina a ocupação temporária de cerca de 39 pessoas durante cerca de 52 semanas. Trata-se 

assim de um impacte positivo, temporário, direto, reversível, de média magnitude e significativo, 

com incidência predominante a nível local e regional, constituindo assim um fator dinamizador da 

economia concelhia e da península de Setúbal. 

Adicionalmente os novos equipamentos (2 moinhos Pearl Mill e 2 depósitos com agitador) serão 

fornecidos pela indústria nacional de construção metalomecânica, mas não têm peso relevante no 

investimento. 

À exploração do projeto está associado um aumento das vendas no mercado interno mas também 

no externo. Neste âmbito é oportuno referir que as produções do projeto se destinam em iguais 

percentagens (50%) ao mercado externo e ao mercado nacional. Este projeto enquadra-se assim no 

atual modelo de desenvolvimento da economia portuguesa, que assenta no crescimento das 

exportações e no investimento privado. Além disso o projeto tem potenciais efeitos positivos na 

economia local e regional, sendo de assinalar que o PIB/ capita da península de Setúbal tem vindo a 

apresentar de acordo com os dados referidos na caracterização de referência uma tendência de 

diminuição. 
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Por sua vez e quanto a emprego perspetiva-se até ao ano cruzeiro a criação de 31 postos de trabalho 

representando um acréscimo de 65% e que como é prática da empresa serão preenchidos por 

recurso à mão de obra local. 

Considerando os potenciais efeitos económicos e no emprego, conjugado com a situação deprimida 

da economia nacional e a manutenção da taxa de desemprego a um nível elevado, (com especial 

incidência na península de Setúbal), o projeto na fase de exploração, tem impacte positivo, 

permanente, direto, reversível, de magnitude média e impacte significativo a nível local e regional.  

Por sua vez o encerramento da fábrica, iria determinar impactes sócio económicos (pressupondo-se 

que a posição de fornecedor de produtos no mercado nacional e externo será tomada por algum 

concorrente) nomeadamente: 

• Redução da circulação rodoviária no Parque e vias de acesso 

• Eliminação de 79 postos de trabalho  

• Redução do volume de vendas da SAPEC AGRO  

Destes impactes, o primeiro avalia-se como positivo mas não significativo dada a sua reduzida 

dimensão, enquanto os dois últimos se classificam como relevantes dado o volume significativo de 

trabalhadores envolvidos quanto ao segundo, e dado o peso relevante das vendas dos produtos do 

projeto nas vendas totais da empresa, quanto ao terceiro. Acresce ainda que a desativação do 

projeto teria repercussões não despiciendas na economia do concelho. Assim globalmente 

consideram-se os impactes da desativação como negativos, diretos, reversíveis, de média magnitude 

e significativos, a nível local e regional. 

Relativamente às questões de circulação rodoviária o projeto irá determinar durante a fase de 

construção, um acréscimo de tráfego nos acessos ao Parque Industrial e no seu interior, por via de 

maior circulação de viaturas ligeiras para transporte de pessoal envolvido nas obras e de viaturas 

pesadas para transporte de resíduos e pontualmente de equipamentos de montagem/construção. 

Irá ainda determinar um acréscimo de tráfego associado ao transporte de equipamentos fabris entre 

a atual e a nova localização da fábrica mas que terá incidência muito localizada no interior do Parque, 

visto estar previsto utilizar uma via interna do estabelecimento SOPAC. 
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Uma vez que a maior contribuição para o acréscimo de circulação nos acessos ao Parque Industrial e 

no seu interior será de viaturas ligeiras considera-se que nesta fase o impacte será negativo, 

temporário, reversível, indireto, de baixa magnitude e pouco significativo. 

Por outro lado as questões referentes à circulação rodoviária associada ao projeto na fase de 

exploração foram abordadas no ponto III.3.2.11, onde se apresentaram os cálculos referentes ao 

acréscimo de circulação rodoviária determinada pelo projeto, em termos de transporte externo. Foi 

assim referido que o projeto determina um acréscimo médio de circulação de 5 camião/ dia útil, o 

que se revela como não significativo relativamente à circulação no Parque, uma vez que como 

referido na caracterização da situação de referência (ponto IV.2.3.1) só a SAPEC Agro originou em 

2013 a circulação de 6985 camiões/ano o que equivale a 28 camiões/dia útil. Ou seja o acréscimo de 

circulação induzido pelo projeto, relativamente à circulação rodoviária com origem na SAPEC Agro é 

de cerca de 18%.  

Por outro lado e considerando que no ano de 2002 circularam em média cerca de 200 camiões/dia 

no Parque (considerando apenas os camiões que utilizaram a báscula da SOPAC – associados então 

às atividades da SOPAC, SAPEC Agro e SAPEC Química, o que não representa a totalidade da 

circulação, uma vez que uma parte significativa da circulação de camiões, estava associada à 

atividade do Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais- CITRI, que utiliza a báscula 

própria desta empresa) conclui-se que o acréscimo de circulação do projeto representa apenas 

relativamente àquele dado um aumento de 2,5%. 

No que se refere à circulação rodoviária nas vias externas de acesso ao Parque e tal como referido no 

ponto IV.2.3.1 pela EN 10-4 circularam em 2007 cerca de 3740 veículos pesados de mercadorias por 

dia. Ou seja o projeto induz um incremento marginal de 0,13 % na circulação naquela via. Importa 

neste âmbito referir que o novo traçado da EN 10-8 veio disponibilizar um acesso direto e sem 

atravessamento de aglomerados populacionais, à rede nacional de auto estradas eliminando os 

constrangimentos até então existentes para circulação rodoviária na zona da Mitrena. 

Por outro lado, e com base no Relatório de Tráfego na Rede Nacional de Estradas – 3.º Trimestre de 

2013, disponibilizado pelo INIR no seu site, no sub lanço A2 /A12 - Setúbal entre Julho de 2012 e 

Setembro de 2013 o TMD foi de 22157 viaturas, pelo que pelo que o acréscimo induzido pelo projeto 

(5 TMD) é irrelevante. 
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Assim e em termos de tráfego rodoviário considera-se que projeto tem impacte negativo, 

permanente reversível, indireto, de baixa magnitude e pouco significativo, mesmo na fase de 

exploração. 

Como referido no ponto III.3.2.11, o aprovisionamento de matérias-primas é realizado 

fundamentalmente a partir do mercado nacional (> 92%) e marginalmente do externo (Espanha e da 

Noruega). O transporte destas matérias é realizado por via rodoviária e os itinerários rodoviários 

fazem-se quase exclusivamente através de Auto Estradas / Itinerários Principais, não havendo 

consequentemente passagem por aglomerados populacionais. Note-se que relativamente a 

matérias-primas apenas o Enxofre está sujeito a ADR pelo que neste caso são respeitadas as regras 

definidas para o transporte por via rodoviária de mercadorias perigosas. 

Por outro lado, a expedição de produtos do projeto será realizada para diversos destinos dentro do 

país (identificados no Anexo III.1) e ainda os mercados de Espanha, França, Itália, Grécia, Egito e 

Equador.  

A expedição é feita utilizando predominantemente meios rodoviários, sendo que apenas a entrega 

de produtos para as Ilhas, Egito e Equador será feita por via marítima, embora com transporte 

rodoviário entre Setúbal e os portos de Sines ou de Lisboa.  

É de admitir que na maioria dos percursos rodoviários nacionais sejam utilizados Itinerários Principais 

e que portanto não se verifique o atravessamento de áreas urbanas, a não ser eventualmente no fim 

dos percursos. Por sua vez nas exportações e nas vendas para as Ilhas, os percursos em território 

nacional fazem-se exclusivamente através de Auto Estradas / Itinerários Principais até aos portos de 

embarque. Em ambos os casos são respeitadas, quando aplicável as regras definidas para o 

transporte por via rodoviária de mercadorias perigosas (nomeadamente a existência de um 

Conselheiro de Segurança). 

Uma vez que serão cumpridos os requisitos para transporte de mercadorias perigosas e que o 

acréscimo induzido pelo projeto no tráfego rodoviário será reduzido, considera-se os riscos 

associados ao transporte de mercadorias perigosas, não serão significativamente alterados 

relativamente à atual situação. 
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V.3.4 Sistematização da avaliação de impactes  

A avaliação dos impactes revelou que para a globalidade dos descritores não foram identificados 

impactes ambientais significativos (positivos ou negativos), exceto no caso dos impactes sobre a 

socio-economia. Face ao exposto, não havendo impactes significativos sobre a componente natural, 

não foi efetuada a hierarquização dos impactes ambientais, conforme previsto para impactes 

ambientais significativos no Anexo V do NRJAIA. Foi efetuada uma sistematização da avaliação de 

impactes, que se apresenta na Tabela V.4.3.1.  
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Descritor 
Fases do 

projeto 

Critérios de avaliação dos impactes 

Natureza Duração Reversibilidade Incidência Magnitude Significância 

Geologia e 

geomorfologia 

Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Não são expectáveis impactes sobre este descritor nesta fase do projeto 

Desativação Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Hidrogeologia 

Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Solos 

Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Negativos Temporários Reversíveis Diretos  Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Flora e vegetação 

Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Não são expectáveis impactes sobre este descritor nesta fase do projeto 

Desativação Não são expectáveis impactes sobre este descritor nesta fase do projeto 

Fauna 

Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Negativos Permanentes Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Clima e microclima Não são expectáveis impactes sobre este descritor nas três fases do projeto 

Recursos hídricos 

superficiais 

Construção Negativos Temporários Reversíveis Indiretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Qualidade do ar Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos e Indiretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Negativos Permanentes Reversíveis Diretos e Indiretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Negativos Temporários Reversíveis Indiretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Tabela V.3.4.1 - Matriz resumo da avaliação de impactes  
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Descritor 
Fases do 

projeto 

Critérios de avaliação dos impactes 

Natureza Duração Reversibilidade Incidência Magnitude Significância 

Ambiente sonoro 

Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Negativos Permanentes Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Paisagem 

Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Positivos Permanentes Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Não são expectáveis impactes sobre este descritor nesta fase 

Gestão de resíduos Construção Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Exploração Negativos Permanentes Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Negativos Temporários Reversíveis Diretos Baixa magnitude Pouco significativos 

Património Cultural Construção Não são expectáveis impactes sobre este descritor nesta fase 

Exploração Negativo Permanentes Reversíveis Direto Baixa magnitude Pouco significativos 

Desativação Não são expectáveis impactes sobre este descritor nesta fase 

Ordenamento do 

território 
Não são expectáveis impactes sobre este descritor nas três fase do projeto 

Sócio-economia 

Construção Positivos Temporários Reversíveis Diretos Média magnitude Significativos 

Exploração Positivos Permanentes Reversíveis Diretos Média magnitude Significativos 

Desativação Negativos - Reversíveis Diretos Média magnitude Significativos 

Tabela V.3.4.1 - Matriz resumo da avaliação de impactes (Cont.) 
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V.4 Análise de risco  

De acordo com o entendimento da CCDR-LVT sobre o âmbito da análise de risco do projeto de 

"Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres", transmitido em reunião de esclarecimento 

prévia à elaboração do EIA, conforme súmula da referida reunião, e não sendo aplicável o regime 

jurídico da prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (RPAG), foi adotada 

uma abordagem qualitativa, com incidência na identificação e avaliação dos principais perigos e 

riscos associados às substâncias/produtos presentes na nova localização e nos meios de prevenção, 

controlo e resposta previstos para evitar/controlar eventos acidentais. 

Excluem-se do âmbito desta análise os riscos associados a fatores externos ao estabelecimento (ex. 

vias de comunicação - rodoviárias e ferroviárias - circundantes à área de estudo, estabelecimentos 

industriais existentes na envolvente, riscos naturais e sociais) e no que respeita a fatores internos, 

estão excluídos os riscos associados à exposição ocupacional, efeito dominó, riscos de emissões de 

efluentes e resíduos resultantes do funcionamento normal da fábrica ou de emissões fugitivas. 

V.4.1 Metodologia 

A análise de riscos associada à exploração da nova fábrica de enxofres incidiu nos perigos e riscos 

associados às substâncias/produtos presentes na nova localização e na avaliação da eventual 

alteração dos riscos face à situação pré-projeto em resultado de: 

• Aumento das quantidades produzidas e ensacadas; 

• Alterações a nível da quantidade de produtos acabados e produtos para ensaque e 

respetivas quantidades 

• Existência de um novo armazém para matérias primas e produtos de enxofre. 

A análise de risco da fase de exploração do novo projeto incluiu três passos principais: 

• inventariação das substâncias/produtos presentes na situação pós-projeto; 

• inventariação das medidas de prevenção, controlo e de resposta a emergência previstas para 

a situação pós-projeto; 
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• cenários de acidente associados às substâncias identificadas. 

V.4.2 Avaliação 

V.4.2.1 Inventariação das substâncias/produtos presentes na situação pós-projeto 

Com base na informação do projeto (Anexo A), onde consta a inventariação de todas as 

substâncias/produtos que poderão estar presentes na nova localização por instalação e respetiva 

classificação em termos da natureza dos riscos específicos, foi efetuada uma seleção das 

substâncias/produtos a considerar para efeitos da análise de risco. 

Foram assim inventariadas e agrupadas em termos de perigosidade a totalidade das 

substâncias/produtos presentes na futura localização, considerando-se as (a) substâncias/produtos 

abrangidas pelo RPAG/SEVESO, (b) as substâncias/produtos classificadas como perigosas e não 

incluídas em categorias Seveso (perigosas "não Seveso") e (c) as substâncias/produtos não perigosos. 

Este último grupo foi incluído para melhor identificar nestas substâncias/produtos propriedades 

especificas que justificassem a sua inclusão numa análise de riscos, como é o caso do enxofre e seus 

produtos devido à inflamabilidade associada às suas poeiras. 

(a) Substâncias RPAG/SEVESO 

Na atual fábrica de enxofres estão presentes substâncias SEVESO - associadas à torre de secagem do 

processo de enxofre molhável, granulação e ensacamento - em quantidades inferiores para efeitos 

de enquadramento no RPAG.  

Na situação pós-projeto apenas está prevista a presença de substâncias Seveso na granulação e no 

ensacamento (ver tabela V.4.2.1), exclusivamente na forma sólida, não estando projetada a sua 

presença nas instalações de enxofre molhável e enxofre polvilhável. Em termos da situação pós-

projeto, verificar-se-á um aumento no número de substâncias Seveso presentes, embora tal como na 

situação atual, o novo estabelecimento continuará a não estar abrangido pelo RPAG. De acordo com 

o referido no projeto (Anexo A), a quantidade máxima de substâncias SEVESO presentes será de 30 t, 

quantidade que se encontra abaixo dos limiares para enquadramento no RPAG associados às 

categorias Seveso presentes: categoria 2 (limiar inferior 50 t), categoria 9i (limiar inferior 100 t) e 

categoria 9ii (limiar inferior 200 t). 
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Na granulação, a presença das substâncias Seveso verifica-se exclusivamente durante o tempo e nas 

quantidades necessárias ao fabrico de um dado produto e apenas estarão presentes 

simultaneamente as matérias envolvidas nesse fabrico. No ensacamento e em termos de substâncias 

Seveso, podem estar presentes não só os produtos fabricados na granulação, mas ainda produtos 

fabricados na fábrica de inseticidas/fungicidas, que apenas se encontram na instalação quando está 

programado o seu ensacamento e portanto, nunca estarão presentes simultaneamente (Anexo A). 

Estas substâncias/produtos são transportadas na forma sólida em big bags (até 1000 kg), para 

abastecimento à granulação e ao ensacamento. Além dos big bags, na fábrica estão também 

presentes a granel no interior dos equipamentos. Os produtos acabados contendo estas substâncias 

são ensacados (sacos até um máximo de 25 kg para efeitos de comercialização), paletizados e 

retractilizados, sendo posteriormente enviados para armazenagem na parcela SAPEC Agro. 
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Nota: Classificação de acordo com Anexo II do Decreto-lei nº Decreto-Lei nº 98/2010, de 11 de agosto. 

Tabela V.4.2.1.1 - Substâncias/produtos Seveso presentes na nova localização da fábrica de enxofre (matérias-primas e produtos) - 
instalações de granulação e ensacamento 

 

CAS EINECS  INDEX

MAESTRO F WG ADV  - GRANEL Sól ido NA NA NA Ca rc. Ca t. 3; R40 – R43 – N; R50/53 9i

TRINEO 25 WG - GRANEL Sól ido NA NA NA Repr. Cat. 3; R63 - N; R51/53 9i i

PENCONAZOL 10% WDG - GRANEL Sól ido NA NA NA R52/53 NA

VITIPEC WG ADVANCE - GRANEL Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 - Xi ; R36 – R43 – N; R50/53 9i

VITIPEC GOLD WG ADV. - GRANEL Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 –Xi ; R41 – R43 – N; R50/53 9i

FOSETYL 80WG - GRANEL Sól ido NA NA NA N; R50/53 9i

FOLPEC 80 WG - GRANEL Sól ido NA NA NA Ca rc. Ca t. 3; R40 – Xi ; R36 – R43 – N; R50 9i

CAS EINECS  INDEX

MAESTRO F WG (Secagem) - 2ª Fa se Sól ido NA NA NA Ca rc. Ca t. 3; R40 – R43 – N; R50/53 9i

TRINEO 25WG (Seca gem) - 2ª Fas e Sól ido NA NA NA Repr. Cat. 3; R63 - N; R51/53 9i i

PENCONAZOL 10 WG (Secagem) - 2ª Fas e Sól ido NA NA NA R52/53 NA

VITIPEC WG (Secagem) - 2ª Fas e Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 - Xi ; R36 – R43 – N; R50/53 9i

VITIPEC GOLD WG (Secagem) - 2ª Fa se Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 –Xi ; R41 – R43 – N; R50/53 9i

FOSETYL  80WG (Secagem) - 2ª Fa se Sól ido NA NA NA N; R50/53 9i

FOLPEC 80 WG (Moa gem) - 1ª Fas e Sól ido NA NA NA Ca rc. Ca t. 3; R40 – Xi ; R36 – R43 – N; R50 9i

CAS EINECS  INDEX

MAESTRO F WG ADV/ MEDEIRO WG Sól ido NA NA NA Ca rc. Ca t. 3; R40 – R43 – N; R50/53 9i

MAESTRO F/ ZETYL COMBI Sól ido NA NA NA Ca rc. Cat. 3; R40 –Xi ; R36/37 – R32 - R43 – N; R50 9i

MAESTRO M/ ZETYL MZ Sól ido NA NA NA Xi ; R37 – R32 - R43 – N; R50/53 9i

TORERO/ CIMORAME M Sól ido NA NA NA Xi ; R37 – R43 – N; R50/53 9i

CALDA BORDALESA SAPEC Sól ido NA NA NA N; R51/53 9i i

CUPRITAL/ COBRE 50 SELECTIS Sól ido NA NA NA Xn; R22 – Xi ; R36 - R42/43 - N; R50/53 9i

KADOS Sól ido NA NA NA Xn; R22 - Xi ;R41 - N; R50/53 9i

EKYP COMBI AZUL Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 – Xn; R20 - Xi ; R36/38 – R43 – N; R50/53 9i

EKYP MZ/ QUBIC MZ Sól ido NA NA NA Xi; R36/37/38 – R43 – N; R51/53 9i i

EKYP COMBI Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 – Xn; R20 - Xi ; R36/38 – R43 – N; R50/53 9i

MANCOZEBE SAPEC/ MANCOZEBE SELECTIS/ 

MANZIVEX/ CUPRITAL SUPER
Sól ido NA NA NA Xi ; R36/37 - R43 - N; R50/53 9i

FOLPEC 50/ FLOPLAN Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 – Xn; R20 - Xi ; R36 – R43 – N; R50 9i

VITIPEC WG ADVANCE Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 - Xi ; R36 – R43 – N; R50/53 9i

CAPTANA SAPEC/ SELECTIS Sól ido NA NA NA T; R23 - Carc. Cat. 3; R40 – Xi ; R41 – R43 - N; R50 2 e 9i

TM 80 Sól ido NA NA NA Xn; R22; R48/22 – R43 – N; R50/53 9i

IMIDAN 50 WP Sól ido NA NA NA Xn; R21/22 - N; R50/53 9i

VITIPEC C/ CIMONIL C Sól ido NA NA NA Xn; R22 –Xi ; R36 – R42/43 – N; R50/53 9i

VITIPEC C WG ADVANCE Sól ido NA NA NA Xn; R22 - Xi ; R36 - N; R51/53 9i i

VITIPEC GOLD WG ADVANCE Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 –Xi ; R41 – R43 – N; R50/53 9i

MILTRIPLO Sól ido NA NA NA Carc. Cat. 3; R40 - Xn; R20 - R43 - N; R50/53 9i

FOSETYL  80WG/ FOSLETIS 80 WG/ ELIOS WG 

TOP
Sól ido NA NA NA N; R50/53 9i

FOLPEC 80 WG/ FOLPETIS WG/ FOLTAN MGD/ 

FOLPEC ADVANCE 80 WG
Sól ido NA NA NA Ca rc. Ca t. 3; R40 – Xi ; R36 – R43 – N; R50 9i

DROXUCUPER (Hi  Cub - 50)/ HIDRÓXIDO 

CUPRICO 50%/ HIDROCOOL
Sól ido NA NA NA Xn; R22 - Xi ; R36 - N; R50/53 9i

COVICAMPO BORDELES/ CUPROTEC BORDELES Sól ido NA NA NA Xn; R20 - Xi ; R41 - N; R50/53 9i

MYTU 50 Sól ido NA NA NA T; R23 - Ca rc. Cat. 3; R40 - Xi ; R41 - R43 - N; R50 2 e 9i

TIREX (TMTD 80%WP)/ TIREX Sól ido NA NA NA Xn; R20/22; R48/22 - Xi ; R36/38 - R43 - N; R50/53 9i

FOLPEC TEC 95% Sól ido 133-07-3 205-088-6 613-045-00-1 Xn; R20 - Xi ; R36 - Ca rc. Ca t. 3; R40 - R43 - N; R50 9i

PYRIPROXIFEN 95%/ 97% Sól ido 95737-68-1 429-800-1 613-303-00-3 N; R50/53 9i

OROVIT R4-38 Sól ido NA NA NA R43 - N; R50/53 9i

Substâncias Instalação Ensacamento

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação
Classificação  

Substância Designada/ 

Categoria Seveso

Matérias Primas

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação
Classificação  

Substância Designada/ 

Categoria Seveso

Substâncias Instalação Granulaçao
Produtos 

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação
Classificação  

Substância Designada/ 

Categoria Seveso
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(b) Substâncias Perigosas não incluídas em categorias SEVESO 

Foram igualmente inventariadas substâncias classificadas como perigosas mas não incluídas em 

categorias Seveso (Tabela V.4.2.2). Estas substâncias tanto na situação pré-projeto como no pós-

projeto estão presentes na globalidade da fábrica de enxofres - instalação de enxofre molhável, 

enxofre polvilhável, granulação, ensacamento e armazém. 

Em termos de substâncias perigosas, a substância manuseada em maior quantidade, na situação pré 

e pós-projeto, é o enxofre. O enxofre bruto é armazenado a granel na eira de enxofre, a partir da 

qual é alimentado às instalações de enxofre polvilhável e de enxofre molhável. Encontra-se também 

a granel no interior dos equipamentos. 

Quanto às restantes matérias-primas são abastecidas à fábrica em big bags (até 1000 kg) ou sacos. 

Por outro lado os produtos fabricados, bem como os que apenas são sujeitos a ensacamento na 

Fábrica de Enxofres podem estar presentes em big bags, a granel no interior dos equipamentos ou 

ensacados (sacos até um máximo para 25 kg para efeitos de comercialização), paletizados e 

retractilizados, sendo posteriormente enviados para armazenagem no armazém da fábrica (no caso 

de produtos de enxofre) ou para armazenagem na parcela SAPEC Agro (no caso dos restantes 

produtos). 
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Nota: Classificação de acordo com Anexo II do Decreto-lei nº Decreto-Lei nº 98/2010, de 11 de agosto. 

Tabela V.4.2.1.2 - Substâncias/produtos Perigosas "Não Seveso" presentes na nova localização da fábrica de enxofre (matérias-primas e 
produtos) 

CAS EINECS  INDEX

GRANO DE ORO (Enx.98) - GRANEL Sól ido NA NA NA Xi ; R36/37

GRANO DE ORO ECOLOG. - GRANEL Sól ido NA NA NA Xi ; R36/37

CAS EINECS  INDEX

ENXOFRE BRUTO 99% Sól ido 7704-34-9 231-722-6 016-094-00-1 Xi ; R38

CAS EINECS  INDEX

ENXOFRE BRUTO 99% Sól ido 7704-34-9 231-722-6 016-094-00-1 Xi ; R38

CAS EINECS  INDEX

PENCONAZOL 10% WDG - GRANEL Sól ido NA NA NA R52/53

CAS EINECS  INDEX

PENCONAZOL 10 WG (Secagem) - 2ª Fase Sól ido NA NA NA R52/53

MORWET D425 (Supragi l  MNS/90) Sól ido Pol ímero NA NA Xi ; R36/38

CAS EINECS  INDEX

POMBAL/ ETYLIT PREMIER/ FOSETIL-AL/ 

ETYLFOS PRO/ FOSETYL AL 80 WP
Sól ido NA NA NA R32 - Xi ; R41

CARGOL-MAT Sól ido NA NA NA R22

GRANO DE ORO (Enx.98)/ AZUFRIL 98,5 DP/ 

EOLO/ OROFREX
Sól ido NA NA NA Xi ; R36/37

GRANO DE ORO ECOLOG./ BAGO DE OURO 

ECOLOG./ GRAIN D'OR/ OROFREX ECOLOGICO
Sól ido NA NA NA Xi ; R36/37

CAS EINECS  INDEX

GRANO DE ORO (Enx.98) - GRANEL Sól ido NA NA NA Xi ; R36/37

GRANO DE ORO ECOLOG. - GRANEL Sól ido NA NA NA Xi ; R36/37

Substâncias Armazém

Produtos 

Identificação Estado Físico
N.ºs de identificação

Classificação  

Substâncias Instalação Enxofre Polvilhável

Produtos 

Identificação Estado Físico
N.ºs de identificação

Classificação  

Matérias Primas

Identificação Estado Físico
N.ºs de identificação

Classificação  

Substâncias Instalação Enxofre Molhável

Matérias Primas

Identificação Estado Físico
N.ºs de identificação

Classificação  

Substâncias Instalação Granulaçao

Produtos 

Identificação Estado Físico
N.ºs de identificação

Classificação  

Matérias Primas

Identificação Estado Físico
N.ºs de identificação

Classificação  

Substâncias Instalação Ensacamento

Identificação Estado Físico
N.ºs de identificação

Classificação  
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(c) Substâncias não Perigosas  

As substâncias não perigosas listadas na Tabela V.4.2.3 estão atualmente presentes na globalidade 

da fábrica de enxofres - instalação de enxofre molhável, enxofre polvilhável, granulação, 

ensacamento e armazém, prevendo-se que tal se mantenha na situação pós-projeto.  

Tendo em conta a lista de substâncias não perigosas, além dos produtos formulados com base no 

enxofre não se identificam substâncias/produtos com especificidades relevantes em termos de 

potencial para desencadear situações de acidente. As poeiras de enxofre em suspensão no ar podem 

inflamar facilmente e, em áreas confinadas, causar uma explosão. A ignição pode ocorrer por fricção, 

eletricidade estática, calor, faúlha ou chama. Da combustão resultam gases irritantes e 

possivelmente tóxicos. O produto arde de forma moderada, mas as poeiras ardem de forma 

explosiva - informação incluída na Ficha de Dados de Segurança do produto Bago de Ouro (SAPEC 

Agro, Julho de 2012). 
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Tabela V.4.2.1.3 - Substâncias/produtos não perigosos presentes na nova localização da fábrica de enxofre (matérias-primas e produtos) 

CAS EINECS  INDEX

BAGO DE OURO - GRANEL Sól ido NA NA NA

CAS EINECS  INDEX

CAULINO CAMP-B Sól ido 1332-58-7 310-194-1 NA

PÓS DE VENTILADORES Sól ido NA NA NA

TIXOSIL 38 AB (Tixos i l  38) Sól ido 7631-86-9 231-545-4 NA

CAS EINECS  INDEX

STULLN WG ADVANCE - GRANEL Sól ido NA NA NA

CAS EINECS  INDEX

ÁGUA Líquido NA NA NA

LIGNOSULFONATO CÁLCIO (CA) Sól ido 8061-52-7 NA NA

LIGNOSULFONATO SÓDIO (NA) Sól ido 8061-51-6 NA NA

CAS EINECS  INDEX

DEXTROSE Sól ido 77938-63-7 NA NA

ANTI-ESPUMANTE (AF9030)-Flows Sól ido NA NA NA

AGUA Líquido NA NA NA

CAS EINECS  INDEX

STULLN WG ADVANCE/ STULLN/ ENXOFRE MOLHÁVEL SEL./ 

AZUPEC MICRO WG/ AZUFRIL MICRO/ AZUFRIL 80 WG/ ALASKA 

MICRO/ AZUFRE 80 PM/ SULPHUR 80% WP/ SULPHUR 80% 

WDG/ AZUPEC WG/ AZUPEC 80 PM/ QUALISOUFRE

Sól ido NA NA NA

BAGO DE OURO/ FLOR DE OURO Sól ido NA NA NA

CAS EINECS  INDEX

BAGO DE OURO - GRANEL Sól ido NA NA NA

STULLN WG ADVANCE - GRANEL Sól ido NA NA NA

CAULINO CAMP-B Sól ido 1332-58-7 310-194-1 NA

PÓS DE VENTILADORES Sól ido NA NA NA

TIXOSIL 38 AB (Tixos i l  38) Sól ido 7631-86-9 231-545-4 NA

LIGNOSULFONATO CÁLCIO (CA) Sól ido 8061-52-7 NA NA

LIGNOSULFONATO SÓDIO (NA) Sól ido 8061-51-6 NA NA

Matérias Primas

Substâncias Armazém

Produtos 

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação

Matérias Primas

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação

Substâncias Instalação Enxofre Polvilhável

Produtos 

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação

Substâncias Instalação Enxofre Molhável

Produtos 

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação

Substâncias Instalação Granulaçao

Matérias Primas

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação

Substâncias Instalação Ensacamento

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação

Matérias Primas

Identificação
Estado 

Físico

N.ºs de identificação
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V.4.2.2 Inventariação das medidas de prevenção, controlo e de resposta a emergência previstas 

para a situação pós-projeto 

Apresenta-se neste capítulo, de forma resumida, algumas das principais medidas que se encontram 

previstas adotar na situação pós-projeto, reproduzindo o que previstas adotar Agro (SAPEC Agro, 

2011). São listadas medidas de caráter geral/transversal, medidas especificas a nível de operação, 

assim como medidas de prevenção e controlo de situação de incêndio e perda de contenção 

(derrames), as quais contam em maior detalhe do projeto em análise (Anexo A). 

Medidas de caráter geral e transversal 

• Implementação de um Sistema de Gestão, Qualidade, Ambiente e Segurança que integre 

a prevenção de acidentes, a qualidade e proteção do ambiente e o serviço e sistema de 

gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Quanto a esta última matéria destacam-

se algumas medidas do total de medidas previstas implementar neste domínio (Anexo 

A); 

• Existência de uma estrutura interna que assegura as atividades de primeiros socorros, de 

combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores, com composição e funções 

definidas no PEI. Esta estrutura recebe formação. 

• Realização de avaliações de riscos SST por local de trabalho/função; 

• Elaboração no âmbito do Sistema de Gestão de planos de prevenção e proteção e o 

plano de emergência; 

• Sinalização de segurança (informação sobre perigos presentes, ações não 

recomendadas/proibidas, EPIs adequados); 

• Inspeção e Manutenção dos meios de intervenção; 

• Realização das operações de fabrico de acordo com procedimentos operatórios; 

• Medidas especificas a nível de controlo de operações da fábrica de enxofres.  

Medidas de prevenção e combate a incêndio (Anexo A):  

• Instalação de uma rede de água para combate a incêndios alimentada pela central de 

incêndios localizada na parcela SAPEC Agro; 

• Instalação de meios fixos de combate a incêndio e que serão abastecidos, pela rede descrita; 
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• Sistemas automáticos de deteção e extinção instalados nas condutas de ventilação 

associadas aos seis filtros de mangas da fábrica. Estes sistemas são compostos por detetores 

de incêndio (duas sondas térmicas, em redundância) que acionam automaticamente sistema 

de extinção com água e em simultâneo promovem o corte geral de energia elétrica da secção 

onde está instalado equipamento;  

• Sistema de deteção e extinção automática por CO2 nos quadros elétricos;  

• Sistemas de extinção manual, atuados manualmente através de abertura de válvulas, 

dispostas em dois pianos e constituído por 14 circuitos de pulverização de água sobre ou 

para o interior de equipamentos críticos;  

• Instalação de meios móveis e portáteis de primeira intervenção para complemento dos 

meios fixos (manuais e automáticos);  

• Instalação no armazém de um sistema automático de extinção de incêndios por sprinklers de 

espuma, complementado por meios móveis e portáteis de primeira intervenção.  

Medidas de prevenção e controlo de derrames e contaminação de solos e águas subterrâneas: 

• Existência de capacidade interna/primária de contenção no edifício fabril e de armazenagem.  

• Inexistência de descarga de águas residuais para o exterior - processos produtivos 

desenvolvidos na fábrica de enxofres não incluem a descarga de águas residuais para o 

exterior;  

• Circuito fechado de reaproveitamento das águas de lavagem produzidas (de equipamentos e 

pisos da instalação), constituído por depósitos de armazenagem, que serve igualmente para 

conter eventuais derrames, sendo posteriormente estas águas/derrames reintroduzidos no 

processo produtivo; 

• Manutenção da impermeabilização já existente no interior dos edifícios a ocupar;  

• Impermeabilização do piso das áreas descobertas da parcela SPC que será ocupado pela 

SAPEC Agro;  

• Existência de um sistema de drenagem e contenção de águas pluviais da eira de enxofre e do 

telhado da fábrica de enxofres e posterior reintrodução destas águas no processo;  

• Escoamento das águas pluviais dos restantes edifícios e áreas impermeabilizadas para uma 

rede própria;  
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• Instalação na rede de pluviais de um sistema de contenção de eventuais derrames e águas de 

incêndio;  

• Lavagem dos rodados das viaturas de transporte de enxofre com máquinas de pressão no 

portão de acesso à eira.  

V.4.2.3 Cenários de acidente associados às substâncias identificadas 

A análise das características das substâncias presentes na futura localização da fábrica de enxofres, 

permite identificar os principais perigos inerentes às substâncias associadas ao processo industrial, 

armazenamento e transporte. Verifica-se que, de um modo geral, os perigos das substâncias 

perigosas (Seveso e não Seveso) estão associados a possíveis efeitos cancerígenos, toxicidade para o 

ambiente aquático, toxicidade por inalação, riscos para a saúde em caso de exposição prolongada 

por ingestão, irritantes para a pele, olhos e vias respiratórias, riscos de lesões oculares graves. 

Destaca-se igualmente o enxofre e produtos formulados com base no enxofre, pelo risco de 

inflamabilidade inerente às poeiras em suspensão.  

Face ao âmbito definido para a presente análise de risco e tendo em conta as características de 

perigosidade das substâncias presentes na futura localização, consideraram-se os seguintes cenários 

de acidente: 

• Incêndio na fábrica de enxofre. 

• Derrame de substância/produto perigoso no edifício fabril/armazém. 

• Acidente no transporte de sustâncias/produtos perigosas no percurso entre a parcela SAPEC 

Agro e a parcela SPC. 

Incêndio na fábrica de enxofres 

O enxofre é classificado como irritante para a pele, sendo contudo as suas poeiras inflamáveis em 

determinados limites de concentração no ar. Decorrente das características de inflamabilidade das 

poeiras de enxofre e da presença simultânea, por razões acidentais, de fontes de ignição, têm 

ocorrido na atual fábrica de enxofres alguns acidentes predominantemente envolvendo enxofre 

presente no interior dos equipamentos. A quantidade de enxofre envolvida nestas situações tem sido 

limitada, sendo consequentemente reduzidas as emissões de gases de combustão tóxicos (contendo 

dióxido de enxofre) e das águas de combate a incêndio produzidas.  
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Caso se verificasse perda de confinamento das águas de combate a incêndio, e não tendo o enxofre e 

os seus produtos características de perigosidade para o meio aquático, presume-se que as 

consequências associadas seriam pouco significativas.  

Contudo, caso o incêndio se propagasse a outras substâncias presentes na nova localização, com 

características de toxicidade para o ambiente aquático (ver lista de substâncias perigosas), as 

consequências associadas à perda de confinamento das águas de combate a incêndio e afetação de 

solos e massas de água, poderiam ser significativas. Tal cenário aplica-se em caso de incêndio na 

fábrica de enxofres mas neste caso, apenas se envolvesse as áreas da granulação ou do 

ensacamento. 

Tendo em conta as medidas de prevenção previstas implementar na situação pós-projeto e acima 

descritas, nomeadamente as capacidades primárias de contenção e os tanques de contenção a 

instalar na rede de pluviais para onde serão encaminhadas eventuais águas de incêndio, considera-se 

que a probabilidade associada ao cenário de perda de confinamento das águas de combate a 

incêndio e consequente afetação de massas de água é muito reduzida. 

Derrame de substâncias/produtos perigosos no edifício fabril/armazém 

Na eventualidade de uma situação de derrame e perda de confinamento das substâncias perigosas 

presentes na futura localização - edifício fabril ou armazém, é de esperar que o derrame/descarga 

fique confinado ao interior do edifício já que as substâncias se encontram na forma sólida. 

Contudo a libertação/derrame de enxofre pode também ocorrer na forma de suspensão aquosa, na 

área do enxofre molhável, e uma vez que está prevista a impermeabilização do piso do edifício fabril 

e a existência de capacidade de contenção interna, considera-se que o derrame ficará confinado. 

Serão acionados os meios de controlo e resposta a emergência, que permitirão a contenção do 

derrame e a limpeza imediata do local. Considera-se que a probabilidade de ocorrência associada a 

uma perda de confinamento das substâncias/produtos envolvidas no derrame com posterior 

afetação de solos e massas de água é reduzida. 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental Pág. 252 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres  

 

Em qualquer das situações existe a possibilidade de se verificar a exposição dos trabalhadores às 

substâncias libertadas, estando a magnitude dos efeitos dessa exposição dependente das 

características das substâncias envolvidas/libertadas. O cenário mais preocupante está associado a 

uma eventual libertação de substâncias com características de toxicidade por inalação, sendo menos 

relevantes os cenários envolvendo substâncias irritantes para a pele, olhos e vias respiratórias, e com 

riscos associados de provocar lesões oculares graves. No entanto, nesta eventualidade é de esperar 

uma correta e informada atuação dos trabalhadores, utilização de EPIs adequados e medidas de 

auto-proteção, assumindo-se que as consequências poderão ser controladas.  

Acidente no transporte de sustâncias/produtos perigosas no percurso entre a parcela SAPEC Agro e 

a parcela SPC 

Considerando a ocorrência de um acidente durante o transporte de substâncias/produtos perigosas 

no percurso entre a parcela SAPEC Agro e a parcela SPC e posterior derrame/descarga da 

substância/produto, considera-se que o derrame/descarga ficará confinado ao local da ocorrência, já 

que as substâncias afetas à futura fábrica de enxofres estão na forma sólida. Acresce o fato do piso 

do referido percurso ser impermeabilizado. Acionando os meios de controlo e resposta a 

emergência, considera-se que derrame/descarga ficará confinado, não sendo expetável a afetação 

de solos e massas de água. 

Existe contudo a possibilidade de se verificar a exposição dos trabalhadores às substâncias libertadas, 

estando a magnitude dos efeitos dessa exposição dependente das características das substâncias 

envolvidas/libertadas. O cenário mais preocupante está associado a uma eventual libertação de 

substâncias com características de toxicidade por inalação, sendo menos relevantes os cenários 

envolvendo substâncias irritantes para a pele, olhos e vias respiratórias, e com riscos associados de 

provocar lesões oculares graves. No entanto, nesta eventualidade é de esperar uma correta e 

informada atuação dos trabalhadores, utilização de EPIs adequados e medidas de auto-proteção, 

assumindo-se que as consequências poderão ser controladas. 
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Caso se verificasse uma situação de chuva (forte) em simultâneo ao cenário de derrame de 

substâncias/produtos perigosos após acidente no transporte, não obstante as medidas de contenção 

e resposta a emergência acionadas, as substâncias/produtos perigosos poderiam atingir a rede de 

pluviais da parcela SAPEC Agro e caso não fossem adotadas medidas de controlo, a rede de pluviais 

do parque SAPEC Bay. Neste caso, existe uma maior probabilidade de afetação do solo e das massas 

de água com consequências associadas. A magnitude das consequências estará dependente das 

características de perigosidade e quantidade das substâncias envolvidas. No entanto e uma vez que 

está em construção na parcela SAPEC Agro um sistema adicional de contenção e tratamento de 

águas pluviais que abrangerá também a rede de águas pluviais da parcela SPC, a probabilidade de 

afetação de solos e águas subterrâneas será ainda mais reduzida. Este sistema evitará também o 

encaminhamento do derrame para a rede de pluviais do Parque SAPEC Bay.  

Também neste caso considera-se existir a possibilidade de exposição dos trabalhadores envolvidos às 

substâncias libertadas, sendo os efeitos esperados dependentes das características das substâncias 

(ver anteriores cenários de acidente).  

V.4.3 Conclusão 

Neste contexto, e tendo em conta o âmbito da presente análise de riscos, não se prevê que se venha 

a verificar na situação pós-projeto, uma alteração significativa do risco existente na atual fábrica de 

enxofres. Considera-se assim, que se mantém o risco essencialmente ligado à inflamabilidade das 

poeiras de enxofre, assim como os riscos associados ao transporte de substâncias perigosas, que já 

existe na situação pré-projeto, ou ao derrame de substância/produto no interior do edifício fabril. 

A introdução de substâncias/produtos SEVESO adicionais e a sua presença em maiores quantidades 

poderá aumentar a probabilidade de ocorrência de eventos acidentais e magnitude das 

consequências associadas. Não se considera contudo este incremento significativo já que estas 

substâncias estão presentes na fábrica apenas durante o tempo necessário ao seu processamento e 

embalamento, sendo posteriormente expedidas para armazém na parcela SAPEC Agro.   
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Atendendo ao facto de que as substâncias perigosas são manuseadas em pequenas quantidades, 

estando no estado sólido e sujeitas a medidas de confinamento e contenção durante o transporte, 

armazenamento e manuseamento, considera-se que na eventualidade da ocorrência de situações 

acidentais as medidas existentes permitirão uma atuação eficaz, no sentido de controlar/conter os 

efeitos e evitar situações de contaminação/dano significativas. 

Nesta análise não foi considerado, por estar fora do âmbito, o facto da nova localização da fábrica de 

enxofres permitir um maior distanciamento das unidades fabris da SOPAC, aspeto que se considera 

poder reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos acidentais envolvendo instalações vizinhas e 

efeitos dominó associados.  
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V.5 Medidas de minimização  

Face aos resultados da avaliação de impactes, em que não foram identificados impactes negativos 

significativos, as medidas de minimização propostas para este projeto assimilam-se às medidas de 

prevenção e de boas práticas já contempladas na avaliação de impactes para cada descritor.  

Apresentam-se na Tabela V.5.1 as principais medidas propostas, de caráter genérico ou especificas 

para determinados descritores/fases do projeto. Salienta-se que foi considerada como medida de 

minimização a "implementação" dos programas de monitorização propostos no Capítulo VI. 
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Tabela V.5.1 - Medidas de minimização  

Construção Exploração Desativação

- Manutenção de um Sistema de Gestão, Qualidade, Ambiente e Segurança

que integre a prevenção de acidentes, a qualidade e proteção do ambiente

e o serviço e Sistema de gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (SST).

- Implementação das medidas de prevenção e combate a incêndio

previstas no projeto.

- Manutenção de medidas de prevenção da formação de atmosferas

inflamáveis (ex. Sistemas de extração de poeiras na fábrica);

 - Medidas de prevenção e controlo de derrames de efluentes líquidos:

- Manutenção da impermeabilização existente no interior dos edifícios;

- Manutenção das estruturas de drenagem de águas (residuais e 

pluviais);

- Manutenção do sistema de contenção da rede de águas pluviais.

Geologia e geomorfologia

Hidrogeologia
Implementação das medidas previstas no descritor "gestão de resíduos" Implementação das medidas previstas no descritor "gestão de resíduos"

Implementação das medidas previstas no descritor "gestão de 

resíduos"

Solos
Implementação das medidas previstas no descritor "gestão de resíduos" Implementação das medidas previstas no descritor "gestão de resíduos"

Implementação das medidas previstas no descritor "gestão de

resíduos"

- Os estaleiros devem localizar-se em áreas próximas da área de

intervenção, que não seja necessário recorrer a qualquer movimentação

de terras, nomeadamente a zonas envolventes aos edifícios a recuperar

que já se encontrem pavimentados.

 - Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente ao estaleiro de 

obra, seja para armazenar materiais, parqueamento de maquinaria,

acessos ao estaleiro, entre outros usos relacionados com a fase de

construção e exploração do estaleiro de obra.

Fauna
- Implementação das medidas previstas no descritor "gestão de resíduos" -

Medidas por descritor

Não foram consideradas medidas de minimização para este descritor

Flora e vegetação

- -

Fases do projeto

Medidas de caráter geral

Implementação de um plano de gestão ambiental em obra, que inclua a

gestão de resíduos em obra.

Implementação de um plano de gestão ambiental, que inclua a

gestão de resíduos
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Tabela V.5.1 - Medidas de minimização (Cont.) 

  

Construção Exploração Desativação

Clima

 - Implementação do plano de monitorização proposto (Capítulo VI).

- Em caso de necessidade de rejeição das águas retidas nos reservatórios

de contenção de caudais que não sejam introduzidas no processo

produtivo e na eventualidade de suspeita de contaminação, devem ser

realizadas análises às águas e caso adequado as mesmas devem ser

recolhidas e transportadas para a ETAR.

Qualidade do ar
- Controlo da perda de carga dos fi ltros de mangas -

Ambiente sonoro

- Os estaleiros deverão localizar-se em áreas apropriadas,

preferencialmente em zonas já descaracterizadas ou já uti l izadas para o

mesmo fim. 

- Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja

para armazenar materiais, parqueamento de maquinaria, entre outros

usos relacionados com a fase de construção, devendo util izar-se apenas

os espaços onde estão previstas intervenções.

- Realização de molhagens periódicas dos solos nas áreas sujeitas a

movimentações de terra e nos respetivo caminhos de acesso evitando,

deste modo, o levantamento de poeiras que reduzem significativamente a

qualidade visual e cénica da paisagem. Este tipo de medida apresenta

elevados níveis de eficácia em termos visuais, durante o período de

estiagem.

Fases do projeto

Recursos hídricos superficiais Em caso de necessidade de rejeição dos efluentes das águas de lavagem

de equipamentos e de esvaziamento de depósitos e redes de drenagem e

na eventualidade de suspeita de contaminação, devem ser realizadas

análises às águas e caso adequado as mesmas devem ser recolhidas e

transportadas para a ETAR. Esta medida poderá, caso se considere

necessário, aplicada na fase prévia. 

-

Não foram consideradas medidas de minimização para este descritor

Paisagem

- -

Não foram consideradas medidas de minimização para este descritor
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Tabela V.5.1 - Medidas de minimização (Cont.) 

 

 

Construção Exploração Desativação

- Gestão de RCD tendo em conta o estabelecido nos artigos 8º, 11º e 12º

do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 11 de março, que estabelece o regime das

operações de gestão de RCD, alterado por Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17

de junho, que também altera o regime geral de gestão de resíduos, assim

como a Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho, relativa ao transporte de

RCD.

- Gestão de RCD tendo em conta o estabelecido nos artigos 8º,

11º e 12º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 11 de março, que

estabelece o regime das operações de gestão de RCD, alterado por 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que também altera o

regime geral de gestão de resíduos, assim como a Portaria n.º

417/2008, de 11 de Junho, relativa ao transporte de RCD.

- Armazenagem dos resíduos gerados no local de produção, em

contentores específicos, com posterior encaminhamento para operadores

de gestão autorizados para a gestão do tipo de resíduos em causa,

privi legiando-se sempre que possível a sua valorização. 

- No que se refere aos equipamentos metálicos obsoletos,

deverão ser tomadas as seguintes medidas:

- Recomenda-se o encaminhamento das terras sobrantes para aterro de

resíduos perigosos e os restantes resíduos para valorização. - Limpeza de todos os equipamentos obsoletos, especialmente

equipamentos de processo que estiveram em contacto com

enxofre;

Gestão de resíduos  -Implementação das medidas de gestão interna dos resíduos gerados: (a) 

separação de resíduos por tipo, acondicionamento e identificação no local 

de produção; (b) transferência e armazenagem temporária em locais 

designados na parcela SAPEC Agro; c) encaminhamento para destino final 

adequado por operador autorizado, privilegiando-se as operações de 

valorização face à el iminação, sempre que possível; (d) a manipulação de 

resíduos suscetíveis de ocasionarem contaminações ambientais, é 

realizada em áreas impermeabil izadas e quando necessário com 

capacidade de contenção.

Fases do projeto
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