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Introdução

Enquadramento e 

objetivos
• Worst case scenario considerado:

• Probabilidade de ocorrência de um evento semelhante ao de 1755 (sismo e tsunami),

responsável pela destruição de vastas áreas ao longo da costa (incluindo a zona de Setúbal) e

por mais de 12.000 vítimas mortais.

• Razões que justificam uma avaliação deste tipo neste território:

• O historial do concelho neste tipo de situações;

• O conhecimento que temos do território, aprofundado ao longo de várias parcerias com

entidades locais;

• A grande probabilidade de perda de vidas humanas, já que aqui residem cerca de 120.000

pessoas;

• As expectáveis perdas económicas significativas, com um grande impacto a nível local e

nacional.

• Âmbito de análise:

• Consequências e danos diretamente infligidos pelo evento primário: o sismo.

• Eventos secundários desencadeados pelo sismo: e.g. tsunami e acidentes industriais.
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Introdução

Enquadramento e 

objetivos

• Estabelecimentos Seveso em Setúbal:

• Sete estabelecimentos em exploração (18 de agosto de 2016), ou seja, 4,3%

da totalidade dos estabelecimentos deste tipo em exploração em Portugal;

• Localizações próximas da orla costeira (logo, em posições vulneráveis face à

ocorrência de um tsunami).

• Objetivos:

• Avaliar a suscetibilidade sísmica do concelho de Setúbal (evento primário);

• Modelar e avaliar o tsunami (evento secundário) desencadeado pelo evento

primário;

• Cruzar os resultados da modelação do tsunami e da suscetibilidade sísmica

com a posição das indústrias Seveso existentes no território;

• Proceder a uma análise preliminar de impacto dos dois fenómenos em cada

um dos estabelecimentos.
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Seveso
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Estabelecimentos Seveso

Metodologia

• Elaboração da Carta de Riscos

Naturais e Tecnológicos e da REN do

Concelho de Setúbal;

• “Cartografia Digital do Concelho de

Setúbal à escala 1:10.000” – IGP

(2010);

• Carta de Risco da Península da

Mitrena (Caramelo et al., 2011);

• “Informações a comunicar ao público

sobre estabelecimentos abrangidos

pelo regime de prevenção de

acidentes graves que envolvem

substâncias perigosas”;

• Sistema de Informação da

Classificação Portuguesa de

Atividades Económicas – SICAE.

Fig 1 Localização dos estabelecimentos Seveso em laboração no concelho de Setúbal. 

Fig 1 Location of Seveso establishments in operation in the municipality of Setúbal.
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Metodologia
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Enquad. 

Seveso

Área total 

do estab.                                                           

(ha)

Código CAE 

REV3. principal

Descrição simplificada das 

atividades desenvolvidas no 

estabelecimento

Substâncias 

incluídas na Parte 

2 do anexo I do 

Decreto-Lei n.º 

150/2015, de 5 de 

agosto

Principais tipos de cenários que podem 

ocorrer no estabelecimento

Atuação imediata do operador em 

caso de ocorrência de acidente 

grave

Nível 

Superior
4,100

46750 - Comércio 

por grosso de 

produtos químicos

Receção, armazenamento, 

ensacamento e expedição de produtos 

fertilizantes e fitofarmacêuticos.

Nitrato de potássio, 

nitrato de amónio, 

gasóleo.

Incêndio; derrame de substâncias perigosas para o 

ambiente aquático; libertação de efluentes 

contaminados resultantes do combate a incêndios.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Superior
154,113

46762 - Comércio 

por grosso de outros 

bens intermédios, 

n.e.

Produção de pasta e papel para 

impressão e escrita não revestido. 

Produção de vapor e energia.

Acetileno, fuelóleo, 

hidrazina, 

hipoclorito de sódio, 

metanol, oxigénio, 

propano.

Fugas de líquido no reservatório de metanol e na 

sua tubagem de saída, na tubagem de alimentação 

do gerador de dióxido de cloro com metanol e na 

tubagem de saída do reservatório de propano.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Inferior

141,187                      

(inc. o cais)

23510 - Fabricação 

de cimento

Extração de calcários e margas e 

respetivo armazenamento. Produção, 

armazenamento, empacotamento e 

expedição de clínquer e cimento.

Propano, gasóleo, 

oxigénio, acetileno, 

fuelóleo, hipoclorito 

de sódio.

Incêndio; explosão; derrame de substâncias 

perigosas para o ambiente aquático.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes; 

assegurar esclarecimentos à 

comunicação social.

SAPEC Agro, 

S.A.

Nível 

Superior

20200 - Fabricação 

de pesticidas e de 

outros produtos 

agroquímicos

Formulação e comercialização de 

produtos agroquímicos e produtos 

associados, de fito nutrientes, de 

produtos para uso veterinário, de 

biocidas e de medicamentos 

veterinários. 

Acetileno, metanol, 

cloro, gasóleo, 

hidrogénio, nitrato 

de amónio, nitrato 

de potássio, 

oxigénio.

Incêndio/explosão; libertação de substâncias 

gasosas e tóxicas; perda de confinamento; derrame 

de substâncias perigosas para o ambiente aquático; 

libertação de efluentes contaminados resultantes do 

combate a incêndios.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes e 

empresas vizinhas; mobilizar Brigada 

Interna de Intervenção e Comité de 

Crise; prever medidas de reabilitação e 

saneamento do ambiente.

SAPEC Química, 

S.A.

Nível 

Superior

46750 – Comércio 

por grosso de 

produtos químicos

Comercialização de produtos químicos, 

petroquímicos e metais para a Indústria, 

e ainda fabrico de alguns produtos 

químicos.

Metanol, gasóleo.

Incêndio/explosão/perda de confinamento em 

tanques/depósitos contendo substâncias inflamáveis 

e/ou tóxicas para o homem/organismos aquáticos; 

incêndio em armazém de produtos químicos.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes e 

empresas vizinhas.

Sopac, Sociedade 

Produtora de 

Adubos 

Compostos, S.A.

Nível 

Inferior 

20151 – Fabricação 

de adubos químicos 

ou minerais e de 

compostos azotados

Fabricação de adubos químicos ou 

minerais e de compostos azotados.

Amoníaco anidro, 

nitrato de amónio, 

nitrato de potássio, 

gás natural, 

acetileno, oxigénio.

n.d.
Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Superior

14,480                     

(inc. o cais)

52220 - Atividades 

auxiliares dos 

transportes por água

Exploração de terminais marítimos para 

fins de logística de produtos 

petrolíferos. 

 Querosenes, 

gasóleos, gasolinas 

e naftas.

Incêndio, explosão, derrame de substâncias 

perigosas para o ambiente aquático.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

n.d.: não disponível.

52,396                      

(inc. o cais)

Tabela 1 Caracterização simplificada dos estabelecimentos Seveso do concelho de Setúbal.

Table 1 Simplified description of the Seveso establishments in the municipality of Setubal.

Designação do 

estabelecimento

TANQUISADO-

Terminais Marítimos, 

S.A.

The Navigator 

Company, S.A.

Adubos Deiba - 

Comercialização de 

Adubos, Lda.

SECIL-Companhia 

Geral de Cal e Cimento, 

S.A.
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incluídas na Parte 

2 do anexo I do 

Decreto-Lei n.º 

150/2015, de 5 de 

agosto

Principais tipos de cenários que podem 

ocorrer no estabelecimento

Atuação imediata do operador em 

caso de ocorrência de acidente 

grave

Nível 

Superior
4,100

46750 - Comércio 

por grosso de 

produtos químicos

Receção, armazenamento, 

ensacamento e expedição de produtos 

fertilizantes e fitofarmacêuticos.

Nitrato de potássio, 

nitrato de amónio, 

gasóleo.

Incêndio; derrame de substâncias perigosas para o 

ambiente aquático; libertação de efluentes 

contaminados resultantes do combate a incêndios.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Superior
154,113

46762 - Comércio 

por grosso de outros 

bens intermédios, 

n.e.

Produção de pasta e papel para 

impressão e escrita não revestido. 

Produção de vapor e energia.

Acetileno, fuelóleo, 

hidrazina, 

hipoclorito de sódio, 

metanol, oxigénio, 

propano.

Fugas de líquido no reservatório de metanol e na 

sua tubagem de saída, na tubagem de alimentação 

do gerador de dióxido de cloro com metanol e na 

tubagem de saída do reservatório de propano.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Inferior

141,187                      

(inc. o cais)

23510 - Fabricação 

de cimento

Extração de calcários e margas e 

respetivo armazenamento. Produção, 

armazenamento, empacotamento e 

expedição de clínquer e cimento.

Propano, gasóleo, 

oxigénio, acetileno, 

fuelóleo, hipoclorito 

de sódio.

Incêndio; explosão; derrame de substâncias 

perigosas para o ambiente aquático.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes; 

assegurar esclarecimentos à 

comunicação social.

SAPEC Agro, 

S.A.

Nível 

Superior

20200 - Fabricação 

de pesticidas e de 

outros produtos 

agroquímicos

Formulação e comercialização de 

produtos agroquímicos e produtos 

associados, de fito nutrientes, de 

produtos para uso veterinário, de 

biocidas e de medicamentos 

veterinários. 

Acetileno, metanol, 

cloro, gasóleo, 

hidrogénio, nitrato 

de amónio, nitrato 

de potássio, 

oxigénio.

Incêndio/explosão; libertação de substâncias 

gasosas e tóxicas; perda de confinamento; derrame 

de substâncias perigosas para o ambiente aquático; 

libertação de efluentes contaminados resultantes do 

combate a incêndios.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes e 

empresas vizinhas; mobilizar Brigada 

Interna de Intervenção e Comité de 

Crise; prever medidas de reabilitação e 

saneamento do ambiente.

SAPEC Química, 

S.A.

Nível 

Superior

46750 – Comércio 

por grosso de 

produtos químicos

Comercialização de produtos químicos, 

petroquímicos e metais para a Indústria, 

e ainda fabrico de alguns produtos 

químicos.

Metanol, gasóleo.

Incêndio/explosão/perda de confinamento em 

tanques/depósitos contendo substâncias inflamáveis 

e/ou tóxicas para o homem/organismos aquáticos; 

incêndio em armazém de produtos químicos.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes e 

empresas vizinhas.

Sopac, Sociedade 

Produtora de 

Adubos 

Compostos, S.A.

Nível 

Inferior 

20151 – Fabricação 

de adubos químicos 
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minerais e de compostos azotados.

Amoníaco anidro, 

nitrato de amónio, 

nitrato de potássio, 

gás natural, 

acetileno, oxigénio.

n.d.
Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Superior

14,480                     

(inc. o cais)

52220 - Atividades 

auxiliares dos 

transportes por água

Exploração de terminais marítimos para 

fins de logística de produtos 

petrolíferos. 
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gasóleos, gasolinas 
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perigosas para o ambiente aquático.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

n.d.: não disponível.
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Nível 
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ensacamento e expedição de produtos 

fertilizantes e fitofarmacêuticos.

Nitrato de potássio, 

nitrato de amónio, 

gasóleo.

Incêndio; derrame de substâncias perigosas para o 

ambiente aquático; libertação de efluentes 

contaminados resultantes do combate a incêndios.
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informar autoridades competentes.

Nível 
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154,113

46762 - Comércio 

por grosso de outros 
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n.e.

Produção de pasta e papel para 

impressão e escrita não revestido. 

Produção de vapor e energia.

Acetileno, fuelóleo, 

hidrazina, 

hipoclorito de sódio, 

metanol, oxigénio, 
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Fugas de líquido no reservatório de metanol e na 

sua tubagem de saída, na tubagem de alimentação 

do gerador de dióxido de cloro com metanol e na 
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Nível 
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(inc. o cais)

23510 - Fabricação 

de cimento

Extração de calcários e margas e 

respetivo armazenamento. Produção, 

armazenamento, empacotamento e 

expedição de clínquer e cimento.

Propano, gasóleo, 

oxigénio, acetileno, 

fuelóleo, hipoclorito 

de sódio.

Incêndio; explosão; derrame de substâncias 

perigosas para o ambiente aquático.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes; 
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SAPEC Agro, 

S.A.

Nível 

Superior

20200 - Fabricação 

de pesticidas e de 

outros produtos 
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Formulação e comercialização de 

produtos agroquímicos e produtos 

associados, de fito nutrientes, de 

produtos para uso veterinário, de 

biocidas e de medicamentos 

veterinários. 

Acetileno, metanol, 

cloro, gasóleo, 
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de potássio, 
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Incêndio/explosão; libertação de substâncias 
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combate a incêndios.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes e 

empresas vizinhas; mobilizar Brigada 
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Extração de calcários e margas e 
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Incêndio/explosão/perda de confinamento em 

tanques/depósitos contendo substâncias inflamáveis 

e/ou tóxicas para o homem/organismos aquáticos; 

incêndio em armazém de produtos químicos.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes e 

empresas vizinhas.

Sopac, Sociedade 

Produtora de 

Adubos 

Compostos, S.A.

Nível 

Inferior 

20151 – Fabricação 

de adubos químicos 

ou minerais e de 

compostos azotados

Fabricação de adubos químicos ou 

minerais e de compostos azotados.

Amoníaco anidro, 

nitrato de amónio, 

nitrato de potássio, 

gás natural, 

acetileno, oxigénio.

n.d.
Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Superior

14,480                     

(inc. o cais)

52220 - Atividades 

auxiliares dos 

transportes por água

Exploração de terminais marítimos para 

fins de logística de produtos 

petrolíferos. 

 Querosenes, 

gasóleos, gasolinas 

e naftas.

Incêndio, explosão, derrame de substâncias 

perigosas para o ambiente aquático.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

n.d.: não disponível.

52,396                      

(inc. o cais)

Tabela 1 Caracterização simplificada dos estabelecimentos Seveso do concelho de Setúbal.

Table 1 Simplified description of the Seveso establishments in the municipality of Setubal.

Designação do 

estabelecimento

TANQUISADO-

Terminais Marítimos, 

S.A.

The Navigator 

Company, S.A.

Adubos Deiba - 

Comercialização de 

Adubos, Lda.

SECIL-Companhia 

Geral de Cal e Cimento, 

S.A.
C
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Enquad. 

Seveso

Área total 

do estab.                                                           

(ha)

Código CAE 

REV3. principal

Descrição simplificada das 

atividades desenvolvidas no 

estabelecimento

Substâncias 

incluídas na Parte 

2 do anexo I do 

Decreto-Lei n.º 

150/2015, de 5 de 

agosto

Principais tipos de cenários que podem 

ocorrer no estabelecimento

Atuação imediata do operador em 

caso de ocorrência de acidente 

grave

Nível 

Superior
4,100

46750 - Comércio 

por grosso de 

produtos químicos

Receção, armazenamento, 

ensacamento e expedição de produtos 

fertilizantes e fitofarmacêuticos.

Nitrato de potássio, 

nitrato de amónio, 

gasóleo.

Incêndio; derrame de substâncias perigosas para o 

ambiente aquático; libertação de efluentes 

contaminados resultantes do combate a incêndios.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Superior
154,113

46762 - Comércio 

por grosso de outros 

bens intermédios, 

n.e.

Produção de pasta e papel para 

impressão e escrita não revestido. 

Produção de vapor e energia.

Acetileno, fuelóleo, 

hidrazina, 

hipoclorito de sódio, 

metanol, oxigénio, 

propano.

Fugas de líquido no reservatório de metanol e na 

sua tubagem de saída, na tubagem de alimentação 

do gerador de dióxido de cloro com metanol e na 

tubagem de saída do reservatório de propano.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Inferior

141,187                      

(inc. o cais)

23510 - Fabricação 

de cimento

Extração de calcários e margas e 

respetivo armazenamento. Produção, 

armazenamento, empacotamento e 

expedição de clínquer e cimento.

Propano, gasóleo, 

oxigénio, acetileno, 

fuelóleo, hipoclorito 

de sódio.

Incêndio; explosão; derrame de substâncias 

perigosas para o ambiente aquático.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes; 

assegurar esclarecimentos à 

comunicação social.

SAPEC Agro, 

S.A.

Nível 

Superior

20200 - Fabricação 

de pesticidas e de 

outros produtos 

agroquímicos

Formulação e comercialização de 

produtos agroquímicos e produtos 

associados, de fito nutrientes, de 

produtos para uso veterinário, de 

biocidas e de medicamentos 

veterinários. 

Acetileno, metanol, 

cloro, gasóleo, 

hidrogénio, nitrato 

de amónio, nitrato 

de potássio, 

oxigénio.

Incêndio/explosão; libertação de substâncias 

gasosas e tóxicas; perda de confinamento; derrame 

de substâncias perigosas para o ambiente aquático; 

libertação de efluentes contaminados resultantes do 

combate a incêndios.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes e 

empresas vizinhas; mobilizar Brigada 

Interna de Intervenção e Comité de 

Crise; prever medidas de reabilitação e 

saneamento do ambiente.

SAPEC Química, 

S.A.

Nível 

Superior

46750 – Comércio 

por grosso de 

produtos químicos

Comercialização de produtos químicos, 

petroquímicos e metais para a Indústria, 

e ainda fabrico de alguns produtos 

químicos.

Metanol, gasóleo.

Incêndio/explosão/perda de confinamento em 

tanques/depósitos contendo substâncias inflamáveis 

e/ou tóxicas para o homem/organismos aquáticos; 

incêndio em armazém de produtos químicos.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes e 

empresas vizinhas.

Sopac, Sociedade 

Produtora de 

Adubos 

Compostos, S.A.

Nível 

Inferior 

20151 – Fabricação 

de adubos químicos 

ou minerais e de 

compostos azotados

Fabricação de adubos químicos ou 

minerais e de compostos azotados.

Amoníaco anidro, 

nitrato de amónio, 

nitrato de potássio, 

gás natural, 

acetileno, oxigénio.

n.d.
Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

Nível 

Superior

14,480                     

(inc. o cais)

52220 - Atividades 

auxiliares dos 

transportes por água

Exploração de terminais marítimos para 

fins de logística de produtos 

petrolíferos. 

 Querosenes, 

gasóleos, gasolinas 

e naftas.

Incêndio, explosão, derrame de substâncias 

perigosas para o ambiente aquático.

Acionar Plano de Emergência Interno; 

informar autoridades competentes.

n.d.: não disponível.

52,396                      

(inc. o cais)

Tabela 1 Caracterização simplificada dos estabelecimentos Seveso do concelho de Setúbal.

Table 1 Simplified description of the Seveso establishments in the municipality of Setubal.

Designação do 

estabelecimento

TANQUISADO-

Terminais Marítimos, 

S.A.

The Navigator 

Company, S.A.

Adubos Deiba - 

Comercialização de 

Adubos, Lda.

SECIL-Companhia 

Geral de Cal e Cimento, 

S.A.
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Suscetibilidade sísmica

Metodologia

Variáveis utilizadas:

• Carta de isossistas de intensidades 

máximas;

• Carta da distribuição da Peak

Ground Acceleration para a

Península Ibérica (Montilla e Casado,

2002);

• Efeitos de sítio capazes de

incrementar a suscetibilidade sísmica

(e.g. existência de aluviões,

formações geológicas não

consolidadas);

• Falhas prováveis da Carta

Neotectónica de Portugal

Continental.

Fig 2 Fatores utilizados na elaboração da suscetibilidade sísmica no concelho de Setúbal. 

Fig 2 Factors used in the elaboration of the seismic susceptibility in the municipality of Setubal.
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• Suscetibilidade sísmica “Moderada-

Elevada” em 6,0% do território.

• Suscetibilidade sísmica “Elevada” em

49,6% do território.

• Suscetibilidade sísmica “Muito

Elevada” em 24,7% do território.

Suscetibilidade sísmica

Resultados

Fig 3 Suscetibilidade sísmica no concelho de Setúbal. 

Fig 3 Seismic susceptibility in the municipality of Setubal.
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Suscetibilidade sísmica

Resultados

• Todos os estabelecimentos Seveso

do concelho de Setúbal em

laboração encontram-se em áreas de

suscetibilidade sísmica “Elevada”,

exceto a TANQUISADO e o cais do

complexo da SAPEC, que se

localizam em áreas de

suscetibilidade sísmica “Muito

Elevada”.

Fig 4 Suscetibilidade sísmica nos estabelecimentos Seveso, no concelho de Setúbal. 

Fig 4 Seismic susceptibility at the Seveso establishments, in the municipality of Setubal.
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Tsunami

Metodologia

• Modelação numérica do Tsunami de

1755 (Santos, A., Koshimura, S.,

Imamura, F., The 1755 Lisbon

Tsunami: Tsunami source

determination and its validation,

Journal Disaster Research, Vol. 4,

No. 1, 41-52, 2009) -

(https://www.fujipress.jp/jdr/dr/dsstr0

00400010041/);

• Epicentro provável: Banco de

Gorringe.

Fig 5 Modelação numérica do Tsunami de 1755 (Santos et al., 2009). 

Fig 5 1755’s tsunami numerical model (Santos et al., 2009).

https://www.fujipress.jp/jdr/dr/dsstr000400010041/
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Fig 6 Condições para o modelo numérico no concelho de Setúbal. Cell size: a) 810 m, b) 270 m, 

c) 90 m, d) 30 m, e) 10 m.

Fig 6 Nesting conditions of the tsunami numerical model for Setubal municipality. Cell size: a) 

810 m, b) 270 m, c) 90 m, d) 30 m, e) 10 m.

Tsunami

Metodologia

• Deslocamento inicial da superfície do

mar calculado de acordo com Santos

et al. (2009), com um valor máximo de

+6 metros;

• Utilização do Modelo das Águas

Pouco Profundas (Imamura, 1995),

aplicado em 5 regiões;

• Cada região tem uma área

progressivamente menor e um cell

size mais refinado, estando integrada

na área anterior;

• A construção de cada região baseou-

se em cartas batimétricas (GEBCO,

2003; IH, 2001, 2011), cartas

topográficas (IGeoE, 2011) e trabalho

de campo com GPS.
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Fig 7 Instantâneos da altura da água (em minutos): a) 30; b) 35; c) 40; d) 45.

Fig 7 Water level snapshots (in minutes): a) 30; b) 35; c) 40; d) 45.

Tsunami

Resultados

• A primeira vaga do tsunami atinge a

parte Oeste do município cerca de

30 minutos após o sismo;

• O tsunami continua a propagar-se

para o interior do rio Sado, atingindo

o centro urbano da Cidade de

Setúbal em cerca de 45 minutos.
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Fig 8 Altura máxima calculada.

Fig 8 Maximum water level.

Tsunami

Resultados

• A altura máxima da água varia entre

os 10 e os 13.2 metros na praia do

Portinho da Arrábida, mas em geral

varia entre os 5 e os 10 metros à

entrada da barra do rio Sado, os 2 e

os 5 metros na área industrial da

Península da Mitrena e menos de 2

metros na zona Este do município

(estuário do Sado).
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Fig 10 Classificação da perigosidade: a) Suscetibilidade do tempo de percurso; b) Suscetibilidade da 

altura máxima da água; c) Perigosidade de tsunami.

Fig 10 Tsunami hazard assessment at Setubal: a) Susceptibility of travel time; b) Susceptibility of 

maximum water level; c) Regional tsunami hazard.

Tsunami

Resultados

Fig 9 Critérios e matriz da perigosidade de tsunami (Santos and Koshimura, 2015).

Fig 9 Tsunami hazard assessment at local scale (Santos and Koshimura, 2015).

Atendendo aos critérios da perigosidade

de tsunami (Fig 9):

• Suscetibilidade dos tempos de

percurso (Fig 10a) alta, diminuindo

para muito baixa no estuário do

Sado;

• Suscetibilidade da altura máxima da

água (Fig 10b) maioritariamente

baixa e muito baixa, sendo

moderada à entrada da barra e alta

no Portinho da Arrábida;

• Estes resultados conduzem a que a

perigosidade de tsunami (Fig 10c)

seja alta na zona Oeste, moderada e

baixa na maior parte do concelho e

muito baixa no estuário.
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Fig 11 Profundidade da inundação por tsunami no concelho de Setúbal. 

Fig 11 Inundation depth in the municipality of Setubal.

Tsunami

Resultados

• Estabelecimentos Seveso não

afetados pelo tsunami: Adubos Deiba

e The Navigator Company.

• TANQUISADO é afetada na sua

totalidade;

• No complexo da SAPEC, apenas a

zona do cais é afetada

• Na SECIL, é também na zona do cais

que o tsunami será sentido com maior

vigor.

média mínima máxima

Adubos Deiba - - - 0,00 0

The Navigator Company - - - 0,00 0

SECIL (incluindo o cais) 1,32 0,01 3,77 3,05 16

Complexo da SAPEC (SAPEC Agro, SAPEC Química, Sopac, e cais da SAPEC) 1,32 0,004 3,86 5,92 12

TANQUISADO (incluindo o cais) 0,80 0,21 2,49 100,00 44

Área 

afetada                 

(%)

Edifícios / 

estruturas 

afetadas                                               

(n.º)

Profundidade da 

inundação                                

(m)Designação do estabelecimento

Tabela 2 Estabelecimentos Seveso afetados pelo tsunami, no concelho de Setúbal. 

Table 2 Seveso establishments affected by the tsunami, in the municipality of Setubal.



Riskam.ul.pt

Tsunami

Resultados

Fig 12 Profundidade de inundação por tsunami nos estabelecimentos Seveso afetados do concelho de Setúbal: a) TANQUISADO; b) Complexo SAPEC; c) SECIL.

Fig 12 Inundation depth at the affected Seveso establishments in the municipality of Setubal: a) TANQUISADO; b) SAPEC park; c) SECIL.
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Conclusões
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Conclusões

• Face aos resultados obtidos, a TANQUISADO destaca-se, quer por se localizar numa área de

suscetibilidade sísmica “Muito Elevada”, quer por ser afetada pelo tsunami em todo o seu

perímetro. Dada a natureza e a quantidade das substâncias ali armazenadas, é grande a

probabilidade de ocorrência de um acidente com consequências nefastas para o homem e para

o meio ambiente, desencadeado por um sismo e/ou tsunami;

• Em todos os estabelecimentos Seveso afetados, há que aferir se existem substâncias perigosas

localizadas nas áreas de inundação obtidas, e encontrar eventuais medidas mitigadoras para o

problema;
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