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1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA – ENQUADRAMENTO GERAL 

 

Localização das estações da rede meteorológica utilizada Clima 
 

Para a caracterização climática da área em estudo utilizou-se a análise efetuada no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, que por sua vez, recorreu a dados fornecidos pelo Instituto Meteorologia, referentes à Estação Meteorológica de 
Setúbal e Setúbal/Setenave, e cuja informação foi comparada com os valores médios registados em 2005 para a estação de 
Setúbal (cujos dados foram fornecidos pelo Instituto de Meteorologia - IM). 

Quadro 1  – Dados do Instituto Meteorologia, referentes à Estação Meteorológica de Setúbal e Setúbal/Setenave. 

Estação Meteorológica Latitude Longitude 

(Meridiano de Greenwich) 

Altitude Entidade Gestora 

Setúbal 38º31' N 8º54' W 35 m IM 

Setúbal/Setenave 38º29' N 8º49' W 4 m IM 

Para além das estações acima referidas foram ainda consideradas outras três de Concelhos adjacentes, e dada a dispersão das 
várias estações meteorológicas nos concelhos considerados, foi necessário aferir qual a representatividade de cada uma delas na 
área de estudo, de modo a poder efetuar-se uma análise mais correta dos vários parâmetros climáticos. Através da delimitação 
dos polígonos de Thiessen obtiveram-se valores ponderados para as diversas variáveis climáticas na região, a região de Setúbal 
obteve um valor de 33,87%. 

Convém ainda referir que no Concelho de Setúbal existem diferentes unidades com características climáticas, nomeadamente: 
Vertente Sul da Serra da Arrábida, Fachada Atlântica e Zona de transição para o interior de características mais continentais (In 
Programa Península de Setúbal, 1993). 

A área do plano integra-se nesta última - Zona de transição para o interior de características mais continentais, que apresentam 
espaços que continuam largamente abertos às massas de ar marítimo, ainda que não diretamente, em que alternam os dias 
francamente atlânticos e os continentais. 

 

Temperatura do Ar Clima 
 
Recorrendo aos dados recolhidos para as estações meteorológicas de referência entre 1951 e 1980, é possível aferir que o 
concelho de Setúbal exibe influência da marítima sobre os seus regimes térmicos. 
A região em que se insere apresenta uma temperatura média anual do ar de 15,4 ºC, sendo que o regime mensal regista os seus 
valores mais altos nos meses de Verão, nomeadamente em julho e agosto com 21,1ºC e 21,3 ºC, respetivamente. Este é o ponto 
mais alto do processo progressivo de aquecimento da temperatura do ar que sofre ao longo do ano e que tem início em Janeiro, o 
mês que regista os valores médios mais baixos com 10,1 ºC. 
Analogamente ao que acontece para a temperatura média do ar, as temperaturas máximas médias registam os seus valores mais 
extremados nos meses de junho (25,2 ºC), julho (28,0 ºC), agosto (28,4 ºC) e Setembro (26,4 ºC) respectivamente. Em termos 
absolutos, o máximo foi atingido no mês de julho com 40,2 ºC. 
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(Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2007) 

 

Precipitação Clima 
 
A precipitação é um parâmetro que deve ser analisado sob dois aspetos: a quantidade total anual e a sua distribuição ao longo do 
ano. É ainda importante referir que a precipitação varia inversamente com a temperatura, e os meses mais quentes coincidem com 
os de menor ocorrência de precipitação, característica fundamental do clima mediterrânico. 
A precipitação, para o período considerado, apresenta uma média anual de 644,8 mm, e é superior nos meses de outubro a maio, 
embora a precipitação máxima diária seja superior nos meses de outubro a janeiro. 

 
(Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2007) 
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Vento Clima 
 
Os ventos sopram com bastante frequência dos quadrantes Norte e Noroeste, dominando durante quase todo o ano, tornando-se 
ainda mais frequentes no verão. Os ventos de Nordeste e Sul são também frequentes, repartindo-se entre si o domínio durante as 
várias épocas do ano. Geralmente, a situação mais frequente nos meses de verão é a ocorrência de “nortada” (vento do quadrante 
nor-noroeste) resultante da circulação contornante da Península Ibérica associada à fixação do Anticiclone dos Açores a nordeste 
do arquipélago. No quadro seguinte, indicam-se os meses em que os ventos são os mais fortes, bem como, quais as direções 
dominantes. 
 

Quadro 2 – Médias Mensais da Frequência e Velocidade do Vento 
 

 
 

 
(Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2007) 
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Humidade Relativa do Ar Clima 
 
Estando a temperatura e pluviosidade directamente relacionadas com a humidade relativa do ar, o período do ano mais chuvoso e 
de temperaturas mais baixas – que se situa entre novembro e abril - assume-se naturalmente como aquele em que a humidade 
relativa atinge em média os seus valores mais altos.  
Os valores de Humidade Relativa do Ar apresentam uma distribuição normal, na medida em que é sempre superior no início do dia 
(às 9h00). Os meses em que se verificam valores de humidade relativa mais elevada são os meses de janeiro a março e de 
outubro a dezembro, no início do dia, e às 18h, são os meses de janeiro e fevereiro e ainda, de outubro a dezembro. Nos meses 
restantes, verificam-se valores de humidade relativa do ar mais baixa. 
 

 
(Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2007) 
(Nota: As medições efetuadas nas estações meteorológicas para esta variável são geralmente realizadas duas vezes por dia (manhã e tarde). Contudo, nas 
estações meteorológicas consideradas neste estudo, a segunda medição (tarde) foi realizada às 15 horas em Setúbal/Setenave, e às 18 horas nas restantes 
estações. Assim, optou-se por não incluir a referida estação nesta análise). 

 

 

Classificação Climática Clima 
 
Segundo a classificação climática de Suzanne Daveau, o concelho insere-se na Zona da Fachada Atlântica. É abrangido por uma 
faixa climática que se dispõe segundo a orientação geral N-S. Apresenta-se, pois, encaixado entre uma faixa de clima marítimo do 
Litoral Oeste, e uma outra faixa de transição entre o clima marítimo e o clima continental atenuado.  
A Zona da Fachada Atlântica é caracterizada por ser uma zona onde predominam ventos húmidos que descarregam humidade. 
Comparando com o Litoral Oeste, esta é uma zona com menor nebulosidade e com amplitudes térmicas reduzidas, se bem que 
mais elevadas. 
 
Segundo a classificação genérica de Koppen, a área do plano insere-se na classe Csa: Climas Mesotérmicos Húmidos. 
 

 

Caracterização Geral Geologia 
 
Em termos geológicos, no Concelho de Setúbal a Arrábida é, segundo Orlando Ribeiro, uma "pequena unidade natural 
perfeitamente individualizada" que corresponde aos afloramentos calcários da parte meridional da Península de Setúbal. Em 
termos de relevo distinguem-se fundamentalmente duas subunidades: a metade ocidental, de estrutura monoclinal simples, com 
inclinação para norte e no resto da cadeia diferenciam-se formas estruturais bastante variadas, modeladas numa estrutura 
enrugada, de disposição mais complexa.  
As partes mais deprimidas da Serra podem classificar-se em três tipos: 1) as vastas terras baixas periféricas, onde se integra a 
área do plano, a norte e a leste; 2) Disposição circunscrita de Sesimbra e 3) o sistema de vales na parte oriental, que circunda a 
Serra de São Luís, foi aberto por erosão nas fácies detríticas do Jurássico. 
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A área "Costeira" Setentrional corresponde a toda a parte oriental da Cadeia da Arrábida, em que o contacto entre o conjunto de 
serras e vales circundantes, desenvolvidos nos afloramentos do Jurássico, e a grande planície arenosa situada a norte, faz-se 
através de um relevo bastante estreito e de traçado sinuoso, mas muito contínuo, e que culmina a altitudes que oscilam entre 200 
e 256 m (Serra de São Francisco). 
A área do plano situa-se no Pliocénico, formada por areias finas a grosseiras, quase sempre acrósicas, frequentemente com 
estratificação entrecruzada e/ou estruturas convolutas, fluviais. 
 

 

Extrato da Carta Geológica de Setúbal – escala 1:50 000 Geologia 
 

Figura 1 – Extrato da Carta Geológica de Setúbal 
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Tipo de Solos Solos 
 
Na área de intervenção predominam os Solos Podzóis Não Hidromórficos sem surraipa, de areias ou arenitos, que ocupam cerca 
de 38% da área. Também é significativa a área ocupada por Podzóis Não Hidromórficos com surraipa, de areias ou arenitos, que 
ocupam cerca de 29% e Solos de Baixas (Coluviossolos) de textura ligeira e mediana, que ocupam cerca de a 23% do total. 
 

Quadro 3 – Tipo de solos da área de intervenção.  
 

Ordens, Sub-ordens e respetivas áreas e percentagens de ocupação. 
 

ORDEM SUB-ORDEM FAMÍLIA ÁREA (ha) % DO TOTAL 

Solos 
Incipientes 

Regossolos Psamíticos não 
húmidos 

Rg 0,05 3% 

Solos de Baixas de Textura 
Ligeira e de Textura 
Mediana 

Sbl + Sb 0,33 23% 

Solos Litólicos 
Não Húmicos de outros 
Arenitos 

Vt 0,02 2% 

Solos 
Podzolizados 

Podzóis Não Hidromórficos 
sem surraipa, de areias ou 
arenitos 

Ap 0,56 38% 

Podzóis Não Hidromórficos 
com surraipa, de areias ou 
arenitos 

Pz 0,42 29% 

Podzóis Hidromórficos sem 
surraipa, de areias ou 
arenitos 

Aph 0,07 5% 

 

 

Cartografia Solos 
 

Figura 2 – Carta de Solos 
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Classes e Sub-classes de Capacidade de Uso do Solo Capacidade de Uso do Solo 
 
A classificação da capacidade de uso é uma classificação interpretativa que se baseia nos efeitos combinados do clima e das 
características permanentes dos solos, nos riscos de deterioração, nas limitações de uso, na capacidade produtiva para as plantas 
de crescimento rápido e nas necessidades de exploração do solo. A Carta de Capacidade de Uso dos Solos, agrupa em classes 
os solos que apresentam limitações e/ou riscos de deterioração semelhantes, que afetem o seu uso durante um período de tempo 
longo. O quadro seguinte apresenta o significado da classificação efetuada pelo Ex-SROA relativamente às classes de capacidade 
de uso do solo. 

 
Quadro 4 – Características das Classes de Uso do Solo – Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março 

Classes Descrição 

A 
Capacidade de uso muito elevada, com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros, 
suscetíveis de utilização intensiva ou de outras utilizações. 

B 
Capacidade de uso elevada, limitações moderadas, riscos de erosão moderados, suscetíveis de utilização agrícola 
moderadamente intensiva e de outras utilizações. 

C 
Capacidade de uso moderada, limitações acentuadas, riscos de erosão elevados, suscetíveis de utilização agrícola 
pouco intensiva e de outras utilizações. 

D 
Capacidade de uso baixa, limitações severas, riscos de erosão elevados a muito elevados, não suscetíveis de 
utilização agrícola, salvo em casos muito especiais, poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de 
matas e exploração florestal.  

E 

Capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não suscetíveis de uso 
agrícola, severas a muito severas, limitações para pastagens, exploração de matas e exploração florestal, não sendo 
em muitos casos suscetíveis de qualquer utilização económica, podendo destinar-se a vegetação natural ou floresta 
de proteção ou recuperação. 

 
Na área de intervenção verifica-se a ocorrência de todas as classes de capacidade de uso do solo, sendo que a classe E e A 
aparecem apenas em complexo com a Classe D e C respetivamente. A classe dominante é a classe D. 

 

Classes e Sub-Classes de Capacidade de Uso do Solo Capacidade de Uso do Solo 
 
Quanto às sub-classes de capacidade de uso do solo estão presentes as seguintes: 

• e – Solo suscetível à erosão e escoamento superficial (nos locais onde a vegetação foi removida o escoamento 
superficial aumenta. O solo fica exposto e, por isso, mais suscetível à erosão); 

• s – Limitações do solo na zona radicular (limitações devido à pouca espessura efetiva, secura associada à baixa 
capacidade de água utilizável, baixa fertilidade difícil de corrigir e à quantidade de elementos grosseiros); 

• h - Limitações resultantes do excesso de água no solo 
 
Na área em estudo a maior parte das manchas de capacidade de uso encontra-se na sub-classe Ds. No quadro seguinte 
apresenta-se a representatividade de cada mancha na área.  
 

Quadro 5 – Classes e sub-classes de capacidade de uso do solo na área de intervenção do Plano. 

CLASSES E SUBCLASSES 
DE CAPACIDADE DE USO 

DO SOLO 
% 

A+Cs 0,92 

Bs 4,81 

Cs 0,04 

Ch 21,85 

Cs+Ch 0,72 

Ds 70,02 

De+Ds+Ee 1,65 

TOTAL 100,00 
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Pela análise do quadro verifica-se que a classe predominante na área de intervenção é a classe D, que ocupa cerca de 70% da 
área. A classe C ocupa cerca de 22 %. A classe A é residual na área de intervenção, ocupando apenas 0,92% do total. 
 
Pode concluir-se, assim, que a área de intervenção apresenta baixa a muito baixa capacidade de uso do solo, com problemas 
ao nível baixa espessura do solo e excesso de água no solo.  

 

Cartografia Capacidade de Uso do Solo 
 

Figura 3 – Carta de Capacidade de Uso do Solo  

 
 

 

Condicionantes Biofísicas Reserva Agrícola Nacional 
 
A RAN destina-se a defender as áreas de maior potencialidade agrícola, sendo interditas todas as ações que diminuam ou 
destruam esta aptidão. Atualmente definida pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (revogou o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 
de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro), que Define os limites e condições para a viabilização das 
utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional, e pela Declaração de Retificação nº 15/2011, de 23 
de maio que retifica a Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, que define os limites e condições para a viabilização das utilizações 
não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional.. 
 
A Reserva Agrícola Nacional inclui o conjunto das áreas que, em termos agro-climáticos, geomorfológicos e pedológicos, 
apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. 
 
Relativamente a estas áreas, continua a vigorar a delimitação da RAN constante da carta de condicionantes do respetivo PDM.  
 
Da análise desta carta verifica-se a ocorrência de três manchas de RAN, que se localizam uma na zona central e duas no limite 
Nordeste, ocupando cerca de 15,21 ha (10,3%). 
 
 
 
 
 
 

  

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/05/09900/0288602886.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/04/07600/0232702332.pdf
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Cartografia Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 

Figura 4 – Reserva Agrícola Nacional (RAN) na área de intervenção do PP da Salmoura. 

    

 
 

Condicionantes Biofísicas Reserva Ecológica Nacional (REN) 
 
A REN tem por finalidade a exploração de recursos e a utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e 
potencialidades de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões e a permanência dos valores 
económicos, sociais e culturais. A Carta da REN do concelho de Setúbal não se encontra publicada, vigorando o regime transitório 
estabelecido na legislação em vigor. 
 
A delimitação da REN Bruta, realizada no âmbito da revisão do PDM, permite identificar a ocorrência, na área de intervenção do 
Plano, de uma área classificada no seguinte sistema: Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA).  
A AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano encontra-se atualmente completamente urbanizada, sendo de referir os 
seguintes tipos de ocupação: 

• Espaços canais / arruamentos 
As áreas afetas aos espaços canais / arruamentos correspondem à rede viária existente que compreende as vias distribuidoras e 
de acesso local. 

• Áreas urbanas de muito baixa densidade 
Nas áreas urbanas de muito baixa densidade, predomina a componente habitacional (grandes moradias isoladas) com uma 
densidade de ocupação muito baixa (correspondente, no máximo, a 4 fogos/ha), sendo também de assinalar a localização de 
alguns equipamentos sociais de exploração privada - correspondentes, aos espaços ocupados pelo Externato Rumo ao Sucesso 
(estabelecimento de ensino especial) e aos espaços ocupados pela Residência Geriátrica / O Conforto dos Avós - e de uma 
indústria de pequena dimensão - a PINHEX, Lda. 

• reas industriais de grande dimensão 
As áreas industriais de grande dimensão correspondem às áreas ocupadas por uma grande indústria - a REFRIGE (Sociedade 
Industrial de Refrigerantes, SA / COCA-COLA) e por uma área industrial atualmente abandonada. A área afeta à REFRIGE 
abrange: uma parte da parcela onde se encontra implantado o edifício principal da fábrica – atualmente constituída por uma área 
impermeabilizada para circulação e estacionamento de veículos pesados – e a parcela para onde se prevê a construção de um 
novo armazém de apoio à logística de distribuição.  
É de referir ainda que a AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano corresponde a 3,11 % do espaço delimitado como 
AEPRA (2.788,51 ha) no âmbito da REN Bruta na área da União das Freguesias de Azeitão (anteriores freguesias de São 
Lourenço e São Simão) e a 1,29 % do espaço delimitado como AEPRA (6.739,32 ha) no âmbito da REN Bruta na área do 
Concelho. 

Fonte: Planta de Condicionantes do PDM de Setúbal em vigor. 
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Cartografia Reserva Ecológica Nacional (REN) 
 
 

Figura 5 – Reserva Ecológica Nacional (REN Bruta / AEPRA) na área de intervenção do PP da Salmoura. 

 
Fonte: Revisão do PDM de Setúbal, novembro 2018. 

 

2. PAISAGEM 

 

Características Gerais – Unidades e Sub-Unidades de Paisagem Paisagem 
 
De acordo com o trabalho realizado para as Unidades de Paisagem (UP) de Portugal Continental (Abreu et al. 2004) o concelho de 
Setúbal inscreve-se em dois Grupos de Paisagem (GU), nomeadamente: ‘Grupo N - Área Metropolitana de Lisboa - Sul’ e ‘Grupo 
Q - Terras do Sado’. A área de intervenção inclui-se no Grupo N, o qual se desdobra em quatro UP: UP 79 ‘Arco Ribeirinho 
Almada - Montijo’, UP 80 ‘Outra Banda Interior', UP 81 ‘Charneca da Lagoa de Albufeira' e UP 82 ‘Serra da Arrábida - Espichel'.  
 

As principais características desta paisagem -”Serra da Arrábida - Espichel” (UP 82) - e da área do Plano, e que lhe conferem 
alguma identidade, são a denominada Arrábida "interior", caracterizada por uma fraca ligação ao oceano, com usos diversificados, 
nomeadamente, áreas agrícolas, matos, alguns centros urbanos e unidades industriais. É de referir que a área do plano apresente 
características muito próximas da unidade da paisagem UP 80- “Outra Banda Interior”, que lhe é adjacente e, em especial na "sub-
unidade" - zona Pinhal Novo/ Palmela/ Alcochete - que é dominada pela horizontalidade. O povoamento é do tipo disperso, 
relacionado com explorações agrícolas, habitações recentes - mais concentrado, e unidades industriais com características rurais 
dominantes e variadas. 

De acordo com este autor, e pelas características da paisagem da área do plano, a gestão desta paisagem, na UP 80, deverá ter 
em atenção: a inexistência de coerência de usos, nem na distribuição e relação entre os vários usos. Este é um exemplo em que à 
presença de um mosaico muito variado de usos não corresponde  uma capacidade multifuncional da paisagem, pelo contrário, 
uma mistura entre espaços agrícolas, urbanos e industriais, a que se vêm juntar vias de comunicação e outras redes de infra-
estruturas não conduz ao desejável equilíbrio funcional e ecológico. 
 
Atendendo ao tipo de estrutura de paisagem, quase plana, sem grandes variações biofísicas, não forma distinguidas unidades de 
paisagem à escala do Plano. 
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Estrutura da Paisagem – Festos e Talvegues Paisagem 
 

Figura 6 – Carta de Festos e Talvegues 

 

 
Na Carta de Festos e Talvegues 
representam-se as linhas marcantes do 
relevo. É de referir que a área do Plano 
não é atravessada por nenhuma linha de 
água, existem apenas linhas de 
escorrência superficial. 

 

Estrutura da Paisagem – Hipsometria Paisagem 
 

Figura 7 – Carta de Hipsometria 

 
 
 

 
O conhecimento das variações 
altimétricas de um território é 
fundamental para a perceção das formas 
de relevo e do carácter cénico da 
Paisagem. Na área em estudo a variação 
altimétrica é pequena, da ordem dos 40 
m, sendo a cota mais alta de 92,80 m e a 
mais baixa de 52,90 m.  
Na Carta de Hipsometria dividiu-se o 
território em áreas com cotas 
compreendidas em intervalos de 10 m, 
tendo-se obtido cinco intervalos. Pela 
leitura da carta é de referir que a 
variação altimétrica é bastante 
homogénea ao longo da área do plano. 
Atendendo à topografia do local não se 
realizou carta de declives, pois estariam 
todos na classe 0-3; ou seja, uma área 
sem restrições e com aptidão para 
diferentes usos intensivos (agrícola, 
recreativo, florestal), desde que não 
coincidam com linhas de escoamento 
superficial. Devem ser devidamente 
acautelados os problemas de drenagem. 
A orientação das encostas, relativamente 
aos pontos cardeais, constitui um dado 
fisiográfico relevante, uma vez que 
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permite definir zonas de maior ou menor 
conforto bioclimático e, 
consequentemente, estabelecer zonas 
de maior ou menor aptidão para 
diferentes tipos de uso.  
No entanto, atendendo à planura do 
terreno, não foi realizada carta de 
exposições, é se salientar que a 
orientação principal é NW. 
 

 

Síntese Fisiográfica Paisagem 
 

Figura 8 – Síntese Fisiográfica 
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Características Gerais – Uso do Solo Uso do Solo 
 
No âmbito de uma caracterização biofísica torna-se fundamental proceder a um levantamento e caracterização das diversas 
tipologias da ocupação atual do solo, de forma a perceber um dos dados mais visíveis do território. Para este efeito foi efetuada 
uma análise da fotografia aérea e foram realizadas visitas de reconhecimento da área de estudo.  
 

 

 
 
Em termos de usos do solo - espaços exteriores / espaços verdes - predominam as seguintes ocupações: 
  

• Jardins, hortas e pomares. 

• Matos, incultos /pousio ou cobertos agrícolas e florestais não diferenciados. 

• Arruamentos/ Acessos e áreas total ou parcialmente impermeabilizadas 
 
As ocupações com hortas, pomares e jardins, encontram-se confinadas entre os muros e vedações das parcelas de propriedade 
privada. As grandes extensões de zonas verdes e de áreas arborizadas existentes concentram-se, assim, no interior das parcelas, 
não existindo na área de intervenção do Plano espaços verdes de utilização coletiva, que funcionem como espaços públicos de 
encontro e sociabilização da população. 
 
A rede viária na área de intervenção do Plano não se encontra arborizada, sendo constituída por arruamentos existentes com 
necessidades de reperfilamento e que se encontram em mau estado de conservação.  
 

O padrão de ocupação da área de intervenção do Plano - dominantemente habitacional, em grandes parcelas (maioritariamente, 
com áreas rondando os 5000 m2) e com muito baixa densidade - aliado ao tipo de estrutura de paisagem - quase plana e sem 
grandes variações biofísicas -, ao baixo valor da vegetação natural e ao mau estado geral dos arruamentos, determinou uma baixa 
qualidade da imagem urbana e, assim, uma má imagem global do território marcada pela descaracterização dos elementos 
fundadores da paisagem desta área do concelho de Setúbal. 
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Uso do Solo Uso do Solo 
 

Figura 9 – Espaços exteriores / espaços verdes, na área de intervenção do PP da Salmoura. 

 
 

 

Uso do Solo Uso do Solo 
 

Quadro 6 – Espaços Não Edificados – Espaços exteriores / Espaços Verdes. 
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3. QUALIDADE AMBIENTAL 

3.1. QUALIDADE DO AR 

A monitorização da qualidade do ar no concelho de Setúbal é realizada através de medições efetuadas em duas 

estações localizadas no Quebedo e Arcos. 

Os dados referentes à monitorização dos poluentes atmosféricos são atualizados diariamente com leituras horárias e 

encontram-se disponíveis no portal da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nomeadamente QualAr – Base de 

Dados Online sobre a Qualidade do Ar. 

De um modo geral, e de acordo com o Índice Qualitativo e Provisório da APA, a qualidade do ar do concelho no ano 

2013, no qual se insere a proposta do Plano de Pormenor (PP) da Salmoura, traduz-se numa apreciação de Bom 

(Figura 10). 

 

Analisando a medição diária e atual fornecida pela APA, registou-se no dia 6 de julho de 2015, um índice provisório e 

qualitativo da qualidade do ar, classificado como Bom, assinalando como poluentes com pior concentração: o Ozono. 

 
Figura 10. Índice de Qualidade do Ar do Município de Setúbal (ano 2013). 

 

Dados: APA (QualAr, 2014). 

 

3.2. QUALIDADE DA ÁGUA 

Qualidade da Água Superficial 

Para a análise da qualidade da água superficial, recorreu-se aos dados da Estação de monitorização da Quinda do 

Conde (Coordenadas M=121461; P= 178768), localizada no Rio Coina ou Vala Real, disponibilizados pelo Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), cujo afluente abrange ligeiramente a área de intervenção do 

Plano. 

O SNIRH procede à classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade 

para usos múltiplos. São consideradas cinco classes. 
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Na Figura 11, apresenta-se a classificação atribuída pelo SNIRH, à qualidade de água superficial para a Estação da 

Quinta do Conde, entre os anos 1995 e 2013. 

Analisando os dados mais recentes, constata-se que a qualidade da água superficial é classificada como “muito 

má” (Classe E). Esta classificação caracteriza as águas como extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos 

usos. 

Em 2013, os parâmetros responsáveis pela classificação, foram os Fosfatos, Fósforo, Carência bioquímica de oxigénio e 

Oxigénio dissolvido (sat.). 

 
Figura 11. Classificações disponíveis, para a Estação da Quinta do Conde. 

 

 

Dados: APA (SNIRH, 2015). 

 

Qualidade da Água Subterrânea 

Na análise da qualidade da água subterrânea, selecionou-se os dados fornecidos pelo SNIRH, para a Estação localizada 

na freguesia de São Lourenço, na localidade Pinhal Negreiros (N.º de inventário: 454/525), por constituir a estação de 

monitorização mais próximo da área de intervenção do PP da Salmoura. 

A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 

de agosto, baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). 

Assim, de acordo com os últimos dados disponíveis, referentes ao ano 2010, verifica-se que a qualidade da água 

subterrânea para a Estação, com referência n.º 454/525 é superior à categoria A3 (águas que necessitam de tratamento 

físico, químico de afinação e desinfeção, no caso de produção de água para consumo humano). São águas 

caracterizadas como extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 

O parâmetro responsável pela classificação da qualidade da água subterrânea (2010) foi os fluoretos. 

 

3.3. Fontes e Tipologias de Poluição 

Na Figura 12 estão representadas as áreas sensíveis atinentes à contaminação potencial dos solos no concelho de 

Setúbal. É na freguesia de São Lourenço que se concentra um maior número de focos (por freguesia): 11. Seguem-se 

as freguesias de Nossa Senhora da Anunciada (9), Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra (6) e São Sebastião (6). As 

restantes freguesias têm 5 ou menos focos de contaminação potencial. No total, estão identificados 45 focos dessa 

natureza, sendo as tipologias "Depósitos ilegais de materiais diversos à superfície" e "Sucatas" as mais numerosas (14 

situações identificadas para cada tipologia), seguida da "Áreas servidas por fossas sépticas" (11 áreas identificadas). 

Como se apresenta na Figura 12, a área de intervenção do PP da Salmoura encontra-se abrangida por 2 áreas servidas 

por fossas sépticas, constituindo assim um foco de contaminação do solo e água. 

 

http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=22C/03
http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=22C/03
http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=22C/03
http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=22C/03
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Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Focos de Poluição 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 12. Localização de focos 

potencialmente contaminadores do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, 

Mistos e Tecnológicos no Concelho de Setúbal 

(CMS, março 2013). 

 

A área de intervenção do Plano encontra-se abrangida por duas grandes indústrias (REFRIGE – Sociedade Industrial de 

Refrigerantes, S.A. e MCAV - Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda.) encontrando-se a sua atividade abrangida por 

um Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com a norma NP EN ISO 14001:2004. Desta forma encontram-se 

controlados e minimizados os impactes ambientais negativos gerados. 

É igualmente importante referir que no decurso da visita à área de intervenção do Plano foi detetada a noroeste, junto ao 

limite do PP da Salmoura, na envolvente, alguns depósitos ilegais de materiais diversos, à superfície, de pequenas 

dimensões. (Figura 13). 

 

Figura 13. Evidências de depósitos ilegais de materiais diversos, na envolvente próxima do PP da Salmoura. 

(visita realizada a 08-07-2015). 
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4. RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

4.1. RISCOS NATURAIS 

4.1.1. Incêndios Florestais 

Na Figura 14, apresenta-se a cartografia de perigosidade de incêndio florestal no concelho de Setúbal, nomeadamente 

na zona do PP da Salmoura, identificando-se na área de intervenção, essencialmente áreas com probabilidade de 

ocorrência/perigo de incêndio florestal muito baixo. Por outro lado, ocorrem algumas áreas a norte e oeste do 

Plano, com perigosidade média de ocorrência de incêndio florestal. 

As zonas de maior risco de incêndio correspondem maioritariamente àquelas onde a ocupação do solo tem maior valor 

económico (como por exemplo, áreas de montado de sobro, áreas de pinhal manso, áreas mistas de sobro e pinhal 

manso, casas isoladas/infra-estruturas em espaço florestal), e a áreas de maior perigosidade com elevado valor 

económico. 

 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Incêndios Florestais 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Carta de Perigosidade de 
Incêndio Florestal no concelho de Setúbal 
com a localização do PP da Salmoura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: PMEPC (CMS, abril 2014). 

 

Na Figura 15, apresenta-se a cartografia de perigosidade de incêndio florestal na zona do PP da Salmoura, elaborada 

no âmbito do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI, dezembro de 2015), 

identificando-se na área de intervenção, essencialmente áreas com probabilidade de ocorrência/perigo de incêndio 

florestal muito baixo. Ocorrem pontualmente algumas áreas a norte da área de intervenção do Plano, com 

perigosidade média de ocorrência de incêndio florestal. 
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Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Incêndios Florestais 

 

 
 

 
 

 
Figura 15 – Carta de perigosidade de 
incêndio florestal na área de intervenção 
do PP da Salmoura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PIMDFCI, dezembro de 2015). 

 

 

4.1.2. Cheias e Inundações 

Consultando a cartografia relativa às áreas inundáveis do concelho de Setúbal, verifica-se que a área de intervenção 

do PP da Salmoura, não se encontra abrangida por nenhuma área inundável, revelando-se assim uma probabilidade 

reduzida de ocorrência (Figura 16). 
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Figura 16. Áreas inundáveis no concelho 
de Setúbal com a localização do PP da 
Salmoura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: PMEPC (CMS, abril 2014). 

 

Na Figura 17, apresentam-se as zonas ameaçadas por cheias, no âmbito da Reserva Ecológica Nacional (REN), no 

concelho de Setúbal, com a localização da área de intervenção do Plano. Esta carta tem em conta as áreas previamente 

definidas na “Carta de Zonas Inundáveis do Concelho de Setúbal para o período de retorno de 100 anos” do “Plano de 

Drenagem Pluvial do Concelho de Setúbal”, tendo a restante área sido posteriormente adicionada. Verifica-se também 

neste caso, que a proposta de Plano não inclui nenhuma zona ameaçada por cheia. 

 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Cheias e Inundações 

 

 

 

Figura 17. Zonas ameaçadas por cheias, 
no âmbito da REN, no concelho de Setúbal 
com a localização do PP da Salmoura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Avaliação e Cartografia de Riscos 
Naturais, Mistos e Tecnológicos no Concelho de 
Setúbal (CMS, março 2013). 

4.1.3. Sismicidade 

Consultando a cartografia de suscetibilidade sísmica no concelho de Setúbal, concretamente para a área de 

intervenção do PP da Salmoura (Figura 18), verifica-se que a área de intervenção, se encontra localizada em área 

classificada com suscetibilidade sísmica muito elevada. Estas áreas correspondem a locais, onde se regista o 

afloramento superficial de aluviões e outras formações geológicas não consolidadas dentro da zona correspondente à 

isossista de intensidade 9 (Carta de isossistas de intensidades sísmicas máximas). 
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Na Escala de Mercalli Modificada, o grau 9 corresponde a um abalo sísmico que desencadeia danos consideráveis em 

estruturas especialmente concebidas, danos avultados em edifícios comuns (com colapso parcial), chegando mesmo a 

deslocar os edifícios das fundações. 

 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Sismicidade 

 
 

 

Figura 18. Suscetibilidade sísmica no 
concelho de Setúbal com a localização do 
PP da Salmoura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Avaliação e Cartografia de Riscos 
Naturais, Mistos e Tecnológicos no Concelho de 
Setúbal (CMS, março 2013). 
 

 

O Plano Especial de Emergência de Risco Sísmico Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes identifica 

ainda no concelho de Setúbal zonas que são identificadas como zonas potencialmente sem danos e solos com 

potencial de liquefação (Figura 19). 

 

Através da Figura 19, verifica-se que a área de intervenção do PP da Salmoura localiza-se em solos com potencial de 

liquefação. 
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Figura 19. Zonas potencialmente sem 
danos e solos com potencial de liquefação 
com a localização do PP da Salmoura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: PMEPC (CMS, abril 2014). 
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4.1.4. Potencial de degradação e contaminação de aquíferos 

Apesar do poder filtrante e das características auto-depuradoras dos sistemas aquíferos, as águas subterrâneas, uma 

vez contaminadas, podem gerar processos praticamente irreversíveis, pelo que a sua descontaminação se torna muito 

difícil. O mapa da Figura 20 mostra uma área estratégica de proteção e recarga coincidente, de uma forma geral, com 

o sistema aquífero Margem Esquerda (T3). Entre as potenciais ameaças de poluição à água subterrânea destacam-se: 

a deposição de resíduos industriais sólidos e líquidos ou de produtos que podem ser dissolvidos e arrastados por 

águas de infiltração em terrenos permeáveis; a deposição de dejetos animais resultantes de atividades agro-pecuárias; 

a construção incorreta de fossas sépticas; a utilização de herbicidas e fungicidas; e a sobre-exploração dos aquíferos 

em zonas sensíveis. 

A Figura 20 mostra situações particularmente sensíveis nas freguesias de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, São 

Simão e Sado, em locais onde as áreas de proteção e recarga de aquíferos se sobrepõem a áreas servidas por fossas 

sépticas, a aterros sanitários/resíduos industriais, e a depósitos ilegais de materiais diversos, à superfície e em 

profundidade. Estas áreas deverão ser sujeitas a um processo de inventariação e monitorização, que traduza a 

situação real de cada foco potencial de contaminação, que deverá sustentar a seleção das medidas mitigadoras mais 

apropriadas a cada caso. 

Verifica-se que na área de intervenção do PP da Salmoura, existe coincidência entre focos de contaminação 

potencial por áreas servidas por fossas sépticas e área estratégica de proteção e recarga de aquíferos e 

simultaneamente. 

 

Na Figura 21, apresenta-se a cartografia da vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos na Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), sendo classificada como elevada na área de intervenção do PP da Salmoura. 

 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Contaminação de Aquíferos 

 

 

Figura 20. Áreas estratégicas de proteção 
e recarga de aquíferos e áreas com 
potencial de contaminação no concelho de 
Setúbal com a localização do PP da 
Salmoura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Avaliação e Cartografia de Riscos 
Naturais, Mistos e Tecnológicos no Concelho de 
Setúbal (CMS, março 2013). 
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Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Contaminação de Aquíferos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21. Vulnerabilidade à contaminação 
de aquíferos na AML de Setúbal com a 
localização do PP da Salmoura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Diagnóstico Sectorial Riscos e Proteção 
Civil (Proposta de Alteração do PROT AML, 
novembro 2010). 

 

4.2. RISCOS TECNOLÓGICOS 

4.2.1. Acidentes Rodoviários 

A maior parte dos acidentes rodoviários que provocaram mortos ou feridos graves no município de Setúbal ocorreu na 

EN-10. A Figura 22 representa a distribuição espacial deste tipo de acidentes no período entre 2004 e 2010 e permite 

constatar que, de um modo geral, existe uma concordância espacial entre as áreas urbanas e as ocorrências. 

Na Figura 22, verifica-se que na área de intervenção do PP da Salmoura, não existem ocorrências de acidentes 

rodoviários. 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Acidentes Rodoviários 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Rede viária e distribuição dos 

acidentes com mortos ou feridos graves 

(2004-2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, 

Mistos e Tecnológicos no Concelho de Setúbal 

(CMS, março 2013). 
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4.2.2. Incêndios em edificado 

Os incêndios em edifícios normalmente são analisados à escala do edificado, contudo é necessário identificar e 

compreender os fatores espaciais que condicionam o seu desencadeamento. A degradação do edificado e a evolução 

dos espaços urbanos aumentam os fatores de risco das construções, não só pelas condições das habitações, mas 

também pelas condições sociais e demográficas da população que neles habita. 

No tratamento dos incêndios em edifícios foram recolhidos os registos de ocorrências de Incêndios urbanos (2006-

2011) a partir das bases de dados da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). Estas ocorrências foram 

georreferenciadas (Figura 23) e contabilizou-se o número de incêndios em edifícios por freguesia. Note-se que os 

dados do ano de 2011 só abrangem os meses de janeiro a maio. 

A área de intervenção do PP da Salmoura inclui-se na, à data, Freguesia de São Simão, tendo-se verificado nesta 

freguesia cerca de 10 incêndios em edifícios, entre 2006-2011. Na área de estudo do Plano não se registaram 

incêndios urbanos. 

 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Incêndios em Edifícios 

 

 

 

Figura 23. Incêndios em edifícios no 

município de Setúbal (2006 - 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, 

Mistos e Tecnológicos no Concelho de Setúbal 

(CMS, março 2013). 

4.2.3. Potencial de acidentes industriais 

De acordo com informação publicada pela APA, datada de 1 de junho de 2011 (Quadro 29), o concelho de Setúbal 

possui 5 estabelecimentos de nível superior de perigosidade, e 2 de nível inferior. 

 
Quadro 7 – Estabelecimentos do município de Setúbal com presença de substâncias perigosas  

(Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho). 

Estabelecimento de nível superior de perigosidade: 

Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (Mitrena) 

SAPEC Agro, S.A. – Divisão de Proteção das Culturas 

SAPEC Química, S.A. – Divisão QUIMEPEC 

Tanquisado – Terminais Marítimos, S.A. (Parque de Armazenagem de Mitrena) 

Vilarlombo - Sociedade Imobiliaria S.A. (em projecto/construção) 

 

Estabelecimento de nível inferior de perigosidade: 

ASR – Import, Export de Artigos de Caça, Lda. (ex‐Melior) 

Secil-Companhia Geral de cal e Cimento, S.A (Outão)  

Dados: Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos no Concelho de Setúbal (CMS, março 2013). 
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Como se constata na Figura 24, não se identifica na área de intervenção do PP da Salmoura, nem envolvente 

próxima, a existência de gasodutos e/ou estabelecimento com presença de substância perigosas, sendo a 

probabilidade de ocorrência de acidente desta tipologia, praticamente ausente. 

 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Potencial de acidentes industriais 

 

 
 

 

Figura 24. Gasoduto e estabelecimentos 

com presença de substâncias perigosas, 

no concelho de Setúbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: Avaliação e Cartografia de Riscos 

Naturais, Mistos e Tecnológicos no Concelho 

de Setúbal (CMS, março 2013). 

 

4.2.4. Potencial de acidente no transporte de substâncias perigosas 

O concelho de Setúbal é atravessado por um gasoduto em alta pressão (Figura 24), ao longo do qual se processa o 

transporte de gás natural em estado gasoso. O gasoduto é operado pela Transgás, a partir das instalações de Bucelas 

onde se situa o centro de despacho. Os possíveis acidentes no gasoduto estão associados a fugas de gás (decorrentes 

de perfuração em escavações; interferências de dragagens, arrastamentos de terrenos e/ou amarrações; corrosão; 

acidentes rodoviários ou ferroviários; movimentos de massa; sismo, etc.) e os riscos que lhes estão associados incluem: 

(i) asfixia provocada pelo gás na ausência de ignição (o metano é considerado um asfixiante simples); (ii) incêndio 

originado pela ignição do gás e sua regressão ao ponto de fuga; (iii) elevados níveis de radiação térmica associados a 

uma chama ancorada no orifício da fuga; e (iv) sobrepressão resultante da explosão, se esta ocorrer. 

A ocorrência de acidentes no transporte rodoviário de mercadorias perigosas é suscetível de provocar efeitos negativos 

para a população e para o Ambiente, devido ao derrame, emissão, incêndio ou explosão de substâncias ou preparações, 

caracterizadas por elevada inflamabilidade, ecotoxicidade, corrosividade ou radioatividade. 

O Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de 

maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2008, de 63-A/2008, de 3 de abril) estabelece as regras de base para o 

transporte de substâncias perigosas, e a Portaria nº 331-B/98, de 1 de junho, alterada pelas Portarias n.º 578-A/99, de 

28 de julho, e nº 131/2006, de 16 de fevereiro. 

Por outro lado, as Câmaras Municipais podem estabelecer restrições especiais à circulação de veículos de transporte de 

mercadorias perigosas, com carácter temporário ou permanente, nas vias sob a sua jurisdição, devendo para tal 

proceder a uma sinalização adequada e comunicar o facto, previamente, à Direcção-Geral de Viação.  

Sempre que ocorra um acidente que afete ou crie perigo para as pessoas, os bens ou o ambiente, devem ser realizados 

relatórios de acidente. 


