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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao projeto da Remediação Ambiental de Vala Hidráulica na 
envolvente do Complexo Químico de Estarreja, incluindo Estrutura de Confinamento 
(Aterro) para os Solos Contaminados a serem removidos da Vala de S. Filipe, localizado 
no concelho de Estarreja, em território da União das Freguesias de Beduído e Veiros. 
 
O projeto em estudo pretende resolver a problemática da contaminação presente na vala 
hidráulica de S. Filipe, na envolvente à zona do Complexo Químico de Estarreja (CQE) e 
criar uma estrutura de confinamento (aterro) para os solos contaminados removidos. 
 
As intervenções a realizar permitirão uma redução dos problemas ambientais da zona, 
que se refletirá diretamente e de forma positiva na melhoria da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas, bem como dos solos da área de intervenção. 
 
Na FIG. 1 apresenta-se a localização geral do projeto, cujo o proponente é a ERASE – 
Agrupamento para a Regeneração Ambiental das Águas Subterrâneas e Solos de 
Estarreja, ACE. 
 
Ao abrigo da legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as 
retificações do Decreto-Lei nº47/2014, de 24 de março) relativa ao regime jurídico de 
avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de 
produzirem efeitos significativos no ambiente, o presente projeto está sujeito à realização 
de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e consequente procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), enquadrando-se no n.º 9 do Anexo I daquele diploma 
(instalações destinadas à incineração (D10), valorização energética (R1), tratamento 
físico-químico (D9) ou aterro de resíduos perigosos (D1)). 
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O procedimento de avaliação de impacte ambiental é sustentado na realização de 
estudos e consultas, que têm por objetivo a recolha de informação e previsão dos efeitos 
ambientais decorrentes da implantação do projeto, bem como a proposta de medidas que 
evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão oficial 
sobre a viabilidade da sua execução. 
 
No Estudo de Impacte Ambiental realizado, procedeu-se à avaliação dos impactes do 
projeto ao nível das componentes biofísicas, de qualidade do ambiente e humanas, 
fornecendo as informações, conclusões e recomendações de carácter ambiental que 
apoiarão as entidades oficiais no âmbito do procedimento da Avaliação de Impacte 
Ambiental, a que o mesmo se encontra sujeito. 
 
Com o presente Resumo Não Técnico pretende-se apresentar, de uma forma sintética e 
em linguagem clara, as informações, conclusões e recomendações de maior relevo do 
relatório técnico do Estudo de Impacte Ambiental. 
 
O projeto de execução para a descontaminação da Vala de S. Filipe foi desenvolvido 
pelas empresas LCW – Consult, S.A. e AGRI-PRO AMBIENTE Consultores S.A., que 
elaborou também o Estudo de Impacte Ambiental.  
 
A realização do projeto de execução e dos estudos ambientais decorreu entre os meses 
de janeiro e maio de 2014. 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Complexo Químico de Estarreja (CQE), em cuja zona de influência se localiza o projeto 
em avaliação, é um dos mais importantes centros da indústria química portuguesa, tendo 
iniciado a sua exploração em 1952.  
 
Apesar dos progressos tecnológicos registados durante os anos 90 do século passado 
que permitiram uma redução notável das emissões de poluentes pelas indústrias 
químicas locais e das intervenções de reabilitação que resultaram numa redução 
significativa dos problemas ambientais, os resíduos sólidos industriais contaminados com 
metais pesados, resultantes de décadas da produção industrial no CQE, foram contudo 
sendo acumulados em vários parques e em terrenos adjacentes ao mesmo, e alguns 
efluentes líquidos circularam durante muito tempo, sem tratamento adequado, por valas 
de drenagem que atravessam terrenos de cultivo. 
 
O âmbito do presente projeto está assim associado à resolução da problemática da 
contaminação presente nas valas hidráulicas existentes na zona do Complexo Químico 
de Estarreja (CQE), enquadrando-se na Estratégia de Remediação da Contaminação de 
Solos na Zona do CQE, a qual envolveu, numa primeira fase, a resolução dos resíduos 
históricos existentes no interior do complexo industrial e numa fase posterior, a 
problemática da contaminação existente nas valas hidráulicas existentes e zonas 
adjacentes.  
 
Na zona do CQE existem 3 valas hidráulicas principais, a vala da Breja, a vala do Canedo 
de Veiros e a vala de S. Filipe, com alguns troços naturais e outros antropizados, que 
foram utilizadas desde o início do funcionamento do CQE, e até cerca de 1975, para 
descarga de efluentes líquidos por parte de indústrias existentes no CQE. 
 
No entanto, desde 1975, que estas valas já não são utilizadas para a descarga daqueles 
efluentes, uma vez que nesse ano foi construído um emissário/conduta que passou a 
conduzir os efluentes industriais produzidos no CQE até um ponto de descarga localizado 
no esteiro de Estarreja.  
 
Atualmente, e desde a entrada em funcionamento do sistema da SIMRIA, a maioria dos 
efluentes industriais produzidos nas unidades do CQE passaram a ser tratados nas 
Estações de Tratamento de Águas Residuais associadas aquele sistema e 
descarregados, através de exutores, no Oceano Atlântico. 
 
O presente projeto de “Remediação Ambiental de Vala Hidráulica na envolvente do 
Complexo Químico de Estarreja, incluindo Estrutura de Confinamento (Aterro) para os 
Solos Contaminados a serem removidos da Vala de S. Filipe” enquadra-se na Estratégia 
de Remediação da Contaminação de Solos na zona Estarreja e resultou dos trabalhos de 
caraterização da contaminação dos solos realizados pelo ERASE - Agrupamento para a 
Regeneração Ambiental dos Solos de Estarreja – ACE, desde 1995, os quais 
envolveram, numa primeira fase, a resolução dos resíduos históricos existentes no 
interior do complexo industrial e numa fase posterior, a problemática da contaminação 
existente nas valas hidráulicas existentes nas zonas adjacentes (Vala de S. Filipe; Vala 
da Breja e Vala do Canedo de Veiros), e que concluíram pela necessidade de promover 
soluções de remediação apenas para a contaminação encontrada na Vala de S. Filipe e 
zonas adjacentes. 
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Os estudos efetuados na Vala de S. Filipe permitiram ainda verificar que os principais 
riscos inerentes às condições de contaminação encontradas (concentrações elevadas de 
Arsénio e Mercúrio) estão associados a riscos para a saúde humana de utentes casuais 
desta zona (cujos riscos podem ser facilmente geridos) e de poluição da água 
subterrânea. 
 
Nesses mesmos estudos, fez-se uma avaliação de alternativas para a resolução deste 
passivo ambiental na Vala de S. Filipe, sendo a solução final a que está agora em 
avaliação no presente projeto, e que concretiza a orientação dada pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito da apreciação que esta entidade fez já a 
esses mesmos estudos e que consistem na remoção dos solos contaminados e na sua 
deposição num aterro devidamente preparado e confinado. 
 
Para facilitar a definição da intervenção a realizar, foi feita a divisão da vala de S. Filipe 
em segmentos, tendo em consideração os diferentes níveis de contaminação detetados. 
Assim, a vala foi dividida em duas zonas: Zona do Segmento 1, mais contaminado, 
devido à sua maior proximidade ao CQE, e Zona dos Segmentos 2-18, onde a 
contaminação se apresenta com menor dimensão, sendo mesmo que não se prevêem 
quaisquer intervenções nas zonas dos segmentos 13 a 18. 
 
Os níveis de contaminação encontrados justificaram contudo apenas a realização de 
ações de remediação da contaminação na Zona do Segmento 1 e na Zona dos 
Segmentos 2-12, uma vez que no caso dos Segmentos 13-18, as escalas de 
contaminação e os riscos associados para a saúde pública não justificam a proposta de 
medidas de remediação. 
 
As medidas de remediação propostas e que fazem parte do presente projeto permitirão 
para as áreas relevantes, eliminar os riscos para a saúde pública decorrentes das 
condições atuais de contaminação dos solos ou reduzir os mesmos a níveis aceitáveis. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Como atrás referido, os estudos de caracterização da contaminação dos solos 
efetuados levaram a identificação de duas zonas de contaminação com 
características distintas: a designada Zona do Segmento 1 que abrange uma área 
relativamente alargada, com níveis de contaminação mais elevados e a restante zona 
que corresponde ao resto do leito e margens da vala de S. Filipe e que foi designada 
como Zona dos Segmentos 2 a 18, com níveis de contaminação menos elevados. Os 
mesmos estudos permitiram verificar, dado as escalas de contaminação e os riscos 
associados para a saúde pública, não se justificar a proposta de medidas de 
remediação para os segmentos 13 a 18. 
 
Assim, o presente projeto engloba duas intervenções principais, conforme o Parecer 
Final da APA aos Estudos de Remediação realizados: 
 

i. Escavação e remoção de materiais contaminados na Vala de S. Filipe e 
envolvente, conforme os estudos e zonamento definidos, seguido da 
deposição nessas mesmas zonas de solos sem contaminações. Esta 
intervenção será feita nos 12 primeiros segmentos da Vala; 

 
ii. Execução de uma estrutura de confinamento (aterro), a localizar na zona do 

Segmento 1, para deposição final da totalidade dos solos contaminados 
removidos. Este aterro foi projetado de acordo com as condições definidas 
para aterros de resíduos perigosos, conforme estabelecido no parecer da 
APA. 

 
 
Os estudos e trabalhos complementares realizados analisaram a zona, as suas 
ocupações e usos dos solos e as características e estados das zonas a 
intervencionar. 
 
Os principais aspetos a considerar correspondem aos níveis freáticos muitos 
elevados, a ocupação agrícola na envolvente da maioria do traçado da vala a 
intervencionar e os declives. 
 
Os estudos concluíram que apesar das concentrações de contaminação não serem 
muito elevadas na vala, o facto de os agricultores fazerem frequentes ações de, 
desassoreamento da vala para manter a sua capacidade de drenagem leva a que os 
riscos possam ser importantes pelo espalhamento nas zonas agrícolas limítrofes. 
 
Apresenta-se, como exceção a esta predominância de campos agrícolas, a 
envolvente ao primeiro troço da vala, correspondente aos Segmentos 1 e 2, a 
montante, na proximidade do aterro de resíduos perigosos de CIRES, onde a 
envolvente é predominantemente florestal. 
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Esta zona, que em algumas das áreas tem concentrações mais elevadas de 
contaminantes, apresenta-se como a mais favorável para a construção da estrutura 
do confinamento dos solos removidos, tanto mais que é a que está a cota mais 
elevada e a sua visibilidade a partir da envolvente é muito reduzida. 
 
Deste modo, o projeto foi desenvolvido para descontaminar as zonas identificadas e 
ao mesmo tempo conseguir garantir que se criam condições para: 
 

• Uma melhor capacidade de drenagem da vala; 

• Evitar que no futuro se repita a ação de remoção de sedimentos da vala para a 
desassorear, colocando-os sobre os solos da envolvente com riscos de 
alargamento da contaminação e para as culturas; 

• Estabelecer uma efetiva proteção da vala, protegendo-a de lançamento de 
solos no seu interior e de deslizamentos. 

• Criar uma proteção ao longo da crista da vala em toda a sua extensão 
constituída por uma barreira natural baixa com troncos de madeira, evitando 
que as atividades agrícolas façam desmoronar troços da vala; 

• Modelar o fundo e taludes com uma escavação entre 0,50 m e 0,40 m na sua 
maioria, removendo as camadas potencialmente com maior contaminação e 
reperfilando-a, melhorando a sua capacidade drenante; 

• Revestir o fundo e taludes com pedra da região arrumada a mão sobre uma 
geogrelha de estabilização e apenas com 0,25 m de altura; 

• Proteger previamente a intervenção da vala, as passagens pedonais e para 
veículos agrícolas, listadas no Anexo 11.3, localizadas nos desenhos e 
pormenorizadas no Desenho 6.10, com, em média, 20 estacas por passagem 
(cinco em cada lado e por talude). 

 
 
A vala adquirirá maior capacidade de drenagem e estabilidade e ficará protegida em 
relação as atividades agrícolas sem prejuízos na atividade e sem haver perda de 
solos agrícolas. 
 
Esta solução simultaneamente, de descontaminação e melhoria da vala, permitirá 
melhorar a drenagem da área agrícola. Por sua vez a camada de pedras impedirá as 
ações de escavação e remoção dos sedimentos que atualmente é feita pelos 
agricultores e que constituem o maior risco para a saúde pública e que assim fica 
garantido que no futuro não se repetirão. 
 
Será uma solução natural, feita com troncos e pedra, que garantirá a futura 
revegetação herbácea e uma integração paisagística muito valorizadora da planície 
aluvionar. 
 
Não afetará os terrenos agrícolas nem as explorações e todos os pontões e 
travessias serão mantidas. 
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Por sua vez a estrutura de confinamento será construída numa zona sem vegetação, 
enquadrada por área florestal, na proximidade do aterro de CIRES e sem qualquer 
afetação paisagística da planície, nem afetação de solos de valor existentes para sul. 
A área confinada será construída integrando todos os requisitos definidos para um 
aterro de resíduos perigosos e ficará localizada na área de cota mais elevada 
evitando o alargamento futuro e facilitando a drenagem e estabilidade. 
 
Sendo previsível que os solos a remover sejam muito húmidos, terão que ser secos 
antes da deposição na área confinada, o que será facilitado pela sua elevada 
composição arenosa. Aproveitar-se-á parte da área do futuro aterro, previamente à 
sua descontaminação, para fazer esta secagem. Para tal isolar-se-á previamente 
essa zona com geotêxtil antes da colocação dos solos a secar. 
 
O correto faseamento da intervenção será um elemento importante na minimização 
dos impactes e na boa execução da obra. 
 
A própria conceção da intervenção será um elemento importante na minimização dos 
impactes e na boa execução da obra. 
 
Assim os trabalhos serão concretizados na seguinte sequência: 
 

a) Desmatacão e remoção de toda a vegetação – que deverá ser feita de forma 
profunda (vegetação e raízes) na vala e nas zonas limítrofes onde os solos serão 
removidos. Estes solos deverão ser depositados na estrutura de confinamento 
isentos de material vegetal. O material vegetal será levado a destino adequado. 

 
b) Instalação do estaleiro, acessos provisórios e área de secagem de solos na zona 

A1 – garantindo que todas as ações temporárias são feitas dentro da área a 
intervencionar, não afetando outras áreas. Sendo uma área sem elementos 
arbóreos não haverá afetação irreversível já que os solos e respetivas coberturas 
serão repostos posteriormente. A área de secagem de solos, que é necessária, 
pois todos os solos a remover são muito húmidos e terão que ser depositados na 
área de confinamento com um mínimo de humidade, será previamente preparada 
de modo a facilitar a secagem dos solos. 
 

c) Preparação da área de estrutura de confinamento – na área destinada à estrutura 
de confinamento será feita a mesma ação de remoção dos solos contaminados, 
em geral, 0,25 m e 0,50 m nas zonas identificadas como mais contaminadas. 
 

d) Descontaminação e reconstrução da vala e construção da barreira de contenção 
em troncos – a vala deverá ser intervencionada por troços de montante para 
jusante, prevendo-se que não sejam superiores a 150 m. Esta extensão permitirá 
mais facilmente controlar as águas que circulam na vala, pois na maioria do ano a 
vala mantém fluxo de água corrente. A primeira ação a realizar ao longo da vala 
corresponderá à implantação da barreira de contenção de terras, com troncos de 
madeira, ao longo das margens da vala, que garantirá a proteção em relação a 
deslizamentos e a estabilidade da vala. 
 
A remoção de solos no fundo e nos taludes da vala de S. Filipe será feita até um 
máximo de 0,50 m. 
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Feita a remoção de solos em cada troço que está em intervenção na vala de S. 
Filipe, será colocada uma geogrelha, no fundo e nos taludes para suporte da 
camada de pedra arrumada a mão, com uma espessura aproximada, na maior 
parte da vala, de 0,25 m. Esta colocação será feita de montante para jusante. 

 
e) Estabilização e proteção das passagens pedonais e para veículos agrícolas sobre 

a vala – para evitar qualquer afetação ou instabilização destas passagens que 
existem sobre a Vala, todas elas serão previamente estabilizadas com estacas, a 
jusante e a montante. 

 
f) Remoção de solos na envolvente da vala – são removidos solos em vários locais 

na envolvente da vala de S. Filipe o que será apenas executado após a vala estar 
reconstruida e consolidadas as contenções laterais de proteção. Em toda a área 
descontaminada, a cota de terreno original será reposta após a remoção dos 
solos contaminados, com solos limpos e semelhantes. 

 
g) Secagem dos solos removidos – os solos removidos da vala de S. Filipe e dos 

terrenos adjacentes serão transportados e depositados na área de secagem, 
ficando ai em repouso até drenarem as águas neles contidas. Estes solos secos 
serão transferidos para a estrutura de confinamento/aterro de uma só vez, no final 
da obra, garantindo um mínimo de exposição a possíveis chuvas. 

 
h) Construção final do aterro – na primeira fase será construída a sua base e as 

bases dos acessos. A selagem final do aterro, cuja total será de 5 m (4 m de 
resíduos mais 1 m de solos de cobertura), será feita após a descontaminação de 
toda a área A1, fazendo a impermeabilização e a modelação. Será desenvolvido 
seguidamente o projeto de integração paisagística. 

 
i) Desativação do estaleiro – terminada a construção e a selagem do aterro e todos 

os elementos complementares, como o paisagismo, a cerca e vedações, o 
estaleiro será desativado e feita a remoção do piso de circulação e do geotêxtil 
que o separou do solo natural. O terreno será colocado à cota anterior, com solos 
não contaminados semelhantes. Os materiais retirados da base do estaleiro não 
serão colocados na área de confinamento devendo ser levados a destino 
controlado e adequado. 
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4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE	

O estudo e análise da situação atual do ambiente na zona do projeto considerou as 
componentes físicas, de qualidade, ecológicas e humanas mais relevantes, tendo em 
conta as características locais e regionais da área. 
 
Foram previamente avaliados os condicionamentos legais, que refletem as políticas 
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas entidades locais, 
de modo a caracterizar detalhadamente a zona. 
 
A nível  geológico e geomorfológico, a área de estudo apresenta uma morfologia 
aplanada, onde sobressai o carácter sedimentar das formações geológicas, que de 
acordo com as sondagens realizadas para o projeto correspondem a uma sequência de 
camadas formadas por areias de granulometria variável, por areias lodosas e por lodos. 
 
Estes terrenos são também caracterizados pela presença do nível freático próximo da 
superfície, a qual é atestada pela presença de inúmeras zonas alagadas na área.  
 
Para a área não foram identificados quaisquer recursos geológicos com interesse 
económico e/ou conservacionista, que pudessem ser afetados pelo projeto. 
 
A zona é ainda classificada como tendo um baixo risco sísmico. 
 
Em termos climáticos a região na qual se encontra inserida a área de projeto, encontra-
se sob influência de um clima marítimo, caracterizado por Invernos frescos e Verões 
moderados. A área de projeto situa-se numa zona aplanada, muito próxima do Litoral, 
exposta às brisas atlânticas, onde ocorre a confluência e descarga de várias linhas de 
água, com descarga final para a Ria de Aveiro. 
 
Os solos ocorrentes na maior parte da área a intervencionar apresentam uma capacidade 
de uso elevada, reduzida suscetibilidade à erosão, elevada capacidade de retenção de 
água e boa drenagem, sendo por isso suscetíveis de utilização agrícola intensiva ou 
moderadamente intensiva. No início do projeto ocorrem, no essencial, solos florestais, de 
utilização não agrícola. Atualmente estes solos apresentam uma elevada contaminação 
por arsénio e mercúrio, e que constitui uma situação de risco para a saúde humana. 
 
Relativamente aos usos do solo predominam na zona inicial do projeto as áreas florestais 
e baldios constituídos por prados húmidos, juncais e caniçais que dão depois lugar a uma 
ocupação agrícola, correspondendo na sua maioria a uma agricultura de subsistência 
agregada às habitações próximas, e onde predomina a cultura de milho. Ao longo da vala 
ocorre também vegetação ripícola. 
 
Em termos de recursos hídricos, a zona de estudo localiza-se na bacia hidrográfica do rio 
Vouga, mais precisamente na área de drenagem da massa de água de transição Ria 
Aveiro-WB4 (PT04VOU0536). Esta massa de água recebe a água doce de numerosos 
cursos de água, um dos quais o Esteiro de Estarreja, onde desagua a Vala de S. Filipe. 
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Do ponto de vista  hidrogeológico, a área do projeto insere-se no Sistema Aquífero 
Quaternário de Aveiro que fica situado quase integralmente na bacia hidrográfica do rio 
Vouga, apresentando um longo historial de contaminações do solo e das massas de água 
subterrâneas. O fluxo das águas subterrâneas desenvolve-se genericamente de nascente 
para poente, seguindo a topografia da zona e de desenvolvimento das linhas de água 
 
A taxa de recarga deste aquífero é bastante elevada o que se deverá a ser uma zona 
bastante húmida com precipitações elevadas, elevada permeabilidade das formações e 
ser bastante aplanada. A recarga do sistema aquífero na área de estudo é feita 
essencialmente pela infiltração da água da chuva e a descarga é essencialmente feita 
através da exploração do aquífero para a agricultura, indústria e fins domésticos. 
 
No que se refere à qualidade das águas superficiais a sua classificação é de razoável, 
pois embora se verifique o cumprimento das normas de qualidade ambiental definidas na 
legislação, os teores de alguns metais são relativamente elevados, nomeadamente os 
teores do Arsénio e do Mercúrio, aproximando-se os seus valores dos limiares de 
qualidade definidos na legislação. A qualidade das águas subterrâneas da zona tem a 
classificação de medíocre, sendo afetada essencialmente pelas descargas de origem 
industrial. 
 
Localizando-se, na zona em estudo, um dos maiores complexos industriais do país 
(Complexo Químico de Estarreja), a qualidade do ar  tem sofrido ao longo dos anos o 
impacto das atividades industriais aqui presentes, sendo este setor, o que mais contribui 
para a emissão de poluentes atmosféricos. Os resultados de caracterização da qualidade 
do ar disponíveis, relativos ao ano de 2011, permitem concluir que Estarreja apresentou 
problemas de qualidade do ar relativamente a alguns poluentes, tais como partículas e 
ozono, sendo, contudo, de salientar que a situação verificada em 2011 melhorou face ao 
ano anterior na zona de influência de Estarreja. 
 
A nível do ambiente acústico os levantamentos de campo realizados permitiram verificar 
que, na zona de estudo, o ambiente sonoro é essencialmente determinado pelo ruído de 
tráfego rodoviário, verificando-se valores significativos de tráfego na estrada de S. Filipe, 
e que contribuem de modo significativo para o acréscimo dos níveis sonoros na 
proximidade desta via rodoviária, não excedendo contudo estes, os limites legais. Nos 
locais mais afastados desta estrada verifica-se uma redução nos níveis sonoros, com um 
ambiente sonoro menos perturbado. 
 
Do ponto de vista ecológico, a zona reflete a presença próxima da Ria de Aveiro e da sua 
importância enquanto ecossistema de interesse para as aves. 
 
De referir assim que a parte final da Vala de S. Filipe, a qual não será contudo objeto de 
qualquer intervenção no âmbito do presente projeto, encontra-se já integrada em área de 
interesse para a conservação da natureza, nomeadamente na Zona de Proteção Especial 
(ZPE) da Ria de Aveiro (PTZPE0004) e na Área Importante para a Preservação das Aves 
(IBA) da Ria de Aveiro (PT007). 
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A área de intervenção do projeto, localizada mais a montante não tem qualquer estatuto 
de proteção, tendo-se identificado em termos de flora e vegetação, habitats que revelam 
uma grande influência das atividades humanas, nomeadamente eucaliptal, caniçal e 
alguns prados húmidos com vegetação nitrófila. 
 
Em termos de fauna encontram-se referenciadas para a zona de estudo 71 espécies de 
aves passíveis de ocorrer, das quais 2 apresentam um estatuto de conservação de Em 
Perigo (EN), a Graça-vermelha e Tagaz, e 5 o estatuto de Vulnerável (VU), águia-sapeira, 
Cigarrinha-ruiva, Escrevedeira-dos-caniços, Cuco-rabilongo Clamator glandarius e 
Gaivota-d’asa-escura. 
 
As restantes espécies de fauna ocorrentes correspondem aos mamíferos, repteis e 
anfíbios, encontrando-se referenciadas para a área de estudo, 22 espécies de mamíferos 
de ocorrência potencial, das quais uma apresenta um interesse conservacionista elevado, 
correspondente ao morcego-rato-grande que apresenta o estatuto de Vulnerável (VU). 
Relativamente aos répteis e anfíbios não é de destacar nenhuma espécie de relevo. 
 
Em termos paisagísticos, a área de estudo localiza-se numa zona de características 
rurais, localizada na periferia de Estarreja, sendo limitada a norte pelo aterro de lamas de 
cal da empresa Cires, a poente pela povoação de Póvoa de Baixo e Canto do Esteiro, a 
sul pelo Esteiro de Estarreja e a nascente pela Linha do Norte e pela zona urbana de 
Estarreja. 
 
Trata-se de uma paisagem caracterizada por uma média a elevada capacidade de 
absorção visual e por uma sensibilidade visual média, resultado da sua localização numa 
zona de relevo plano, o que lhe confere uma baixa visualização a partir dos observadores 
da envolvente. 
 
A Vala de S. Filipe desenvolve-se desde a zona do Complexo Químico de Estarreja 
(CQE) até ao Esteiro de Estarreja, a altitudes que variam entre os 16 e os 2 metros e 
toda a sua envolvente, não revela também grandes variações de altitude nem apresenta 
grandes acidentes morfológicos. As cotas mais baixas (<5 m) localizam-se a sul, 
correspondendo ao leito do rio Antuã e ao esteiro de Estarreja, e a poente, onde se 
desenvolve a Ria de Aveiro, e as mais elevadas (>65 m) à zona da povoação de Santo 
Amaro, localizada no limite nascente da área de projeto.  
 
Em termos socioeconómicos, o concelho de Estarreja é conhecido pela presença do 
Complexo Químico de Estarreja, um dos mais importantes centros da indústria química 
portuguesa, que iniciou a sua exploração em 1952.  
 
Refira-se, que apesar da elevada industrialização do concelho, este tem vindo contudo a 
registar nos últimos anos uma crescente transferência de mão-de-obra para o sector 
terciário, que representa o setor com maior número de ativos (59.7%), seguindo-se o 
setor industrial (37,7 %) e por fim o setor primário com 2,6% de ativos.  
 
O concelho de Estarreja é também atualmente caracterizado pelo decréscimo da 
população e o seu crescente envelhecimento. 
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A zona cortada pela Vala de São Filipe é predominantemente agrícola, com os terrenos 
divididos em pequenas parcelas. A superfície é plana e a vegetação é raramente densa. 
De facto, com a exceção do segmento Norte, onde existe um denso eucaliptal, a restante 
área é caracterizada pela presença de áreas agrícolas e prados húmidos. 
 
O percurso da vala tem ainda na sua proximidade alguns solos urbanos, mais 
concretamente na Feiteira (por onde passa por baixo da estrada municipal) ou na Póvoa 
de Cima (onde se desenvolve por entre os limites das propriedades). 
 
Ao nível do ordenamento, e de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Estarreja, 
a área a intervencionar na Vala de S. Filipe abrange os seguintes espaços de uso: 
Espaços florestais existentes e Espaço agrícola protegido existente. De referir ainda a 
presença próxima de Espaço urbano existente junto à área final de intervenção do projeto 
(Póvoa de Cima e Póvoa de Baixo) e da área do Complexo Químico de Estarreja junto ao 
início da Vala de S. Filipe e do troço a intervencionar. 
 
Em termos de condicionantes, verifica-se que a zona de intervenção está na maior parte 
da sua extensão inserida em área de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e numa muito 
reduzida extensão, em área de Reserva Ecológica Nacional (REN). Refira-se ainda que a 
Vala de S. Filipe na área de intervenção do projeto é atravessada por várias 
infraestruturas: rede elétrica, rede doméstica de gás natural e rede viária (EM 678). 
 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções de património realizadas na 
área de intervenção do projeto contribuíram para o registo de apenas uma ocorrência na 
sua área de incidência indireta, correspondente à Capela de São Filipe de Néri. 
 
A Capela de São Filipe de Néri é uma construção contemporânea, que se encontra em 
bom estado de conservação e se localiza a cerca de 23 m de distância da Vala de S. 
Filipe (cujo trajeto neste local é subterrâneo; está por baixo do pavimento da estrada 
municipal) e que não será objeto de qualquer intervenção no âmbito do presente projeto. 
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 	

Tendo em conta as características do projeto e o local de implantação, faz-se a seguir 
uma análise dos impactes identificados dentro de cada área temática. 
 
Em termos da  geologia os principais impactes na fase de implementação estão 
associados essencialmente às escavações a realizar para remoção dos solos 
contaminados e à implantação da Estrutura de Confinamento (aterro), sendo em ambos 
os casos  negativos e  não significativos, quer pela reduzida dimensão das áreas 
ocupadas pela Estrutura de Confinamento e pelo acesso definitivo a criar, quer pelo 
reduzido volume de material a escavar. 
 
Na fase de pós-implementação do projeto os impactes são classificados de nulos. 
 
Ao nível das  condições climáticas, considera-se não existirem quaisquer condições 
geradoras de alterações climáticas ao nível local e, portanto, geradoras de impactes 
negativos. Os impactes ao nível deste descritor são assim nulos. 
 
Ao nível dos solos e respetivos usos, na fase de implementação do projeto os principais 
impactes devem-se à afetação dos usos existentes, decorrentes da implantação das 
estruturas de contenção dos taludes da vala e das escavações previstas nas margens 
prevendo-se que sejam negativos e de não significativos face à área a intervencionar e à 
atual situação de contaminação dos solos. Com a reposição da zona através da 
colocação de solos limpos, os atuais usos serão potenciados, pelo que os impactes na 
fase de pós-implementação do projeto, serão classificados de positivos e significativos. 
 
É importante salientar, que o presente projeto de remediação ambiental apresenta como 
um dos seus principais objetivos a preservação dos usos agrícolas e melhoria das 
condições dos solos para realização dessas práticas, através da remoção de solos 
contaminados existentes na zona e a sua reposição com solos limpos de qualidade 
consistente com a qualidade geral dos solos da zona e com características similares.  
 
Este impacte positivo repercutir-se-á ao nível da saúde humana e qualidade de vida, 
sendo desta forma também positivo em termos socioeconómicos. 
 
No que diz respeito aos  recursos hídricos superficiais  os impactes podem ser 
classificados como de natureza negativa  na fase de implementação do projeto e de 
carácter  temporário, relacionando-se com a alteração de escoamento, arrastamento de 
sedimentos e eventual contaminação por derrames acidentais no âmbito das ações de 
remoção dos solos contaminados e de colocação dos solos limpos. Os impactes destas 
ações são todavia fortemente minimizados pelas soluções adotadas, nomeadamente pelo 
faseamento das intervenções em troços de montante para jusante, sendo por isso 
classificados de não significativos. 
 
O principal impacte positivo e  significativo e que justifica o projeto, ocorre na fase de 
pós-implementação do projeto e prende-se com a remoção de solos contaminados e sua 
substituição por solos limpos, o que irá promover a melhoria da qualidade da água local e 
da drenagem superficial e escoamento da vala de S. Filipe. 
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Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos os impactes são considerados nulos na fase 
de implementação do projeto, uma vez que as escavações não terão qualquer influência 
no nível freático, pois estas serão executadas no máximo até a uma profundidade de 
0,50 m e o nível freático para a área de estudo se situa, sensivelmente, a uma 
profundidade de 0,90 m.  
 
Os principais impactes são aliás positivos  e  significativos  e ocorrem na fase de pós-
implementação do projeto, uma vez que com a remoção de solos contaminados com 
metais pesados, e sua substituição por solos limpos, se irá reduzir o impacte da lixiviação 
dos solos na qualidade da água do aquífero. 
 
Em termos da qualidade do ar, e para a fase de implementação os impactes são 
negativos  e  não significativos  e estão essencialmente relacionados com as emissões 
resultantes das atividades de construção previstas e do funcionamento de veículos, 
máquinas e equipamentos associadas às mesmas, as quais têm uma duração e uma 
abrangência reduzidas. Na fase de pós-implementação os impactes são considerados 
nulos. 
 
Ao nível do  ambiente sonoro,  a avaliação efetuada permite prever que na fase de 
implementação os maiores impactes deverão ocorrer durante as atividades de 
escavação, transporte do solo contaminado e colocação de solo importado, sendo 
negativos, mas muito limitados no tempo e no espaço de ocorrência. Na fase de pós-
implementação os impactes são considerados nulos. 
 
Relativamente aos  fatores biológicos e ecológicos, os principais impactes  negativos 
relacionam-se com a fase de implementação do projeto, nomeadamente com as ações 
de desmatação, sendo contudo temporários até se verificar a regeneração dos habitats. 
No caso da área de implantação da estrutura de confinamento, este impacte é 
permanente. Os impactes são globalmente não significativos, pois após a implementação 
do projeto os impactes são positivos  e prendem-se com a remoção de solos 
contaminados e a consequente melhoria da qualidade da água e dos solos e, 
indiretamente, no estado fitossanitário das comunidades vegetais e na potencial 
ocorrência de espécies menos tolerantes à contaminações de solos e água. 
 
Quanto à paisagem, na fase de implementação do projeto os impactes negativos 
prendem-se sobretudo com as obras necessárias à execução da estrutura de 
confinamento e com a movimentação de materiais e maquinaria, sendo impactes 
negativos e não significativos. Na fase de pós-implementação os principais impactes 
decorrem da presença de novos elementos, nomeadamente da estrutura de 
confinamento, não se prevendo contudo impactes significativos a partir da envolvente. No 
geral, em ambas as fases os impactes consideram-se negativos, mas muito reduzidos 
em termos de significância. 
 
Na fase de pós‐implementação os principais impactes decorrem da presença de elementos 
para a contenção da vala, os quais são considerados valorizadores da paisagem e que 
utilizam elementos naturais, como troncos e pedras arrumadas à mão. A intervenção na 
vala constitui-se assim como um aspeto valorizador da paisagem local trazendo uma 
melhoria na sua qualidade. 
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Ao nível da socioeconomia na fase de implementação os impactes são classificados de 
positivos e negativos, mas não significativos. Os impactes positivos prendem-se com a 
criação de postos de trabalho e o dinamismo de algumas atividades económicas. Os 
impactes negativos são originados pela perturbação do quotidiano das povoações da 
envolvente e sua qualidade de vida, devido às atividades necessárias à implementação 
do projeto. Na fase de pós-implementação estão previstos impactes positivos, 
significativos, pois este projeto contribuirá para a resolução da questão da contaminação 
dos solos na zona da envolvente do CQE. 
 
Em termos de ordenamento e condicionantes os impactes do projeto são classificados de 
um modo geral de positivos e significativos e relacionam-se com a compatibilidade do 
projeto com os objetivos estabelecidos nos diferentes instrumentos de gestão territorial 
ao nível da promoção de melhores das condições ambientais e sociais locais. Também 
ao nível das condicionantes e nomeadamente da Reserva Agrícola Nacional o projeto irá 
contribuir para a requalificação dessas áreas em que o projeto está inserido e onde não 
se verificam atualmente as condições que levaram á sua classificação. 
 
A avaliação realizada em termos de património  revelou a existência de apenas 1 sítio 
com valor patrimonial na área de projeto, sem impacte negativo direto previsto. Os 
impactes são nulos. 
 
A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projeto, levará a manutenção das 
características e condições locais atuais, mantendo-se o grau de contaminação dos 
solos, os seus atuais usos, e o estado degradado das massas de água de superfície e 
subterrânea, sendo considerada como tendo impactes negativos e significativos. 
 
Em síntese, os impactes da implantação do projeto são considerados, de uma forma 
geral, positivos e significativos, tendo uma incidência essencialmente local, mas que 
permite dar um passo importante na resolução da questão da contaminação dos solos na 
zona envolvente do CQE, situação resultante da não implementação de medidas 
ambientais em épocas passadas e que perdurou vários anos.  
 
A remediação ambiental da vala de S. Filipe e a criação da estrutura de confinamento 
(aterro) dos solos confinados, permitirá potenciar os usos do solo existentes, 
nomeadamente o uso agrícola, a melhoria da qualidade dos solos e dos recursos hídricos 
locais, que se traduzirá numa melhoria da qualidade de vida das populações e saúde 
pública. 
 
Verifica-se também, de um modo geral, a conformidade do projeto com os objetivos 
estabelecidos nos diferentes instrumentos de gestão territorial que valorizam as 
especificidades ambientais do território e que promovam a sua sustentabilidade, 
nomeadamente através de projetos de melhoria da qualidade ambiental, quer ao nível 
dos solos, quer ao nível dos recursos hídricos. 
 
Trata-se assim de um projeto que se reverte de especial importância em termos 
socioeconómicos, mas também ao nível da melhoria dos recursos ambientais, e ao nível 
das intenções de ordenamento, concretizando objetivos de diversos planos regionais, 
setoriais e locais. 
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São ainda de assinalar benefícios indiretos ao nível dos fatores biológicos e ecológicos, 
inerentes à melhoria da qualidade da água e dos solos, que se traduzem numa 
beneficiação dos biótopos existentes, principalmente ao nível dos biótopos aquáticos, e 
numa potencial melhoria das condições sanitárias das comunidades faunísticas 
existentes. 
 
Face ao caracter muito confinado das intervenções, os impactes negativos são pouco 
significativos e de caracter essencialmente temporário e relacionados com as 
perturbações decorrentes das atividades de construção, na fase de implementação. 
 
Importa salientar que as soluções de projeto adotadas e o faseamento da intervenção 
constituem o elemento mais importante na minimização dos impactes e na boa execução 
da obra. 
 
A solução adotada para a vala conferir-lhe-á uma maior capacidade de drenagem e 
estabilidade, ficando protegida em relação às atividades agrícolas. Esta solução 
simultaneamente de descontaminação e melhoria da vala permitirá melhorar a drenagem 
da área agrícola. Por sua vez a camada de pedras impedirá as ações de escavação e 
remoção dos sedimentos que atualmente é feita pelos agricultores e que constituem o 
maior risco para a saúde pública. Esta solução natural, feita com troncos e pedra, que 
garantirá a futura revegetação herbácea e uma integração paisagística muito valorizadora 
da planície aluvionar, valorizará o equilíbrio ecológico e agrícola. 
 
A solução para a estrutura de confinamento, com uma altura máxima do aterro de 5 m, 
teve em conta as várias condicionantes ambientais, tendo sido selecionado uma zona 
resguardada, envolvida por uma cortina arbórea existente, e com reduzidas visibilidades 
para a envolvente.  
 
O projeto da estrutura de confinamento contempla ainda várias soluções minimizadoras 
de impacte, como um sistema de libertação do eventual biogás formado por 5 
ventiladores dispostos do ponto mais alto da modelação, um poço de lixiviados no ponto 
mais baixo para evitar qualquer situação crítica de um rompimento dos sistemas que leve 
à entrada de água, um acesso ao aterro para manutenção do mesmo, entre outros. 
 
A não concretização do projeto corresponderá à manutenção da atual situação, a qual se 
revela com impactes negativos não só ao nível dos recursos ambientais (solo e recursos 
hídricos), mas também ao nível da saúde pública e qualidade de vida das populações 
locais. 
 
Como se viu anteriormente, os solos presentes ao longo da vala de S. Filipe, 
maioritariamente de uso agrícola intensivo, apresentam índices de contaminação de 
mercúrio e arsénio, o que constitui um risco importante para a saúde humana de utentes 
casuais desta zona e de poluição de água subterrânea. As características dos 
contaminantes, presentes em concentrações variáveis, apesar de não serem muito 
elevadas e tendencialmente serem pouco mobilizáveis na vala, podem tornar-se 
importantes tendo em conta as frequentes ações de desassoreamento da vala feita pelos 
agricultores, devido à necessidade de manter a sua capacidade de drenagem das águas 
acumuladas nos campos agrícolas. 
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Assim, a não realização do projeto constitui a manutenção do risco para a saúde 
humana, atualmente existente, e igualmente o estado degradado dos recursos 
ambientais locais. 
 
Globalmente, e tendo em conta as vantagens e desvantagens e os impactes positivos e 
negativos identificados, a remediação ambiental da vala de S. Filipe e a criação da 
Estrutura de Confinamento é claramente favorável ambientalmente, não se 
identificando qualquer aspeto crítico relevante que não possa ser minimizável para 
níveis aceitáveis e controláveis.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	

O projeto da Remediação Ambiental de Vala Hidráulica na envolvente do Complexo 
Químico de Estarreja, incluindo Estrutura de Confinamento (Aterro) para os Solos 
Contaminados a serem removidos da Vala de S. Filipe, encontra-se relacionado com a 
resolução da problemática da contaminação presente na vala hidráulica de S. Filipe e na 
envolvente à zona do CQE, e com a criação de uma Estrutura de Confinamento (Aterro) 
para os solos contaminados (perigosos), e enquadra-se na Estratégia de Remediação da 
Contaminação de Solos na zona Estarreja. 
 
O Projeto de Execução engloba duas intervenções principais: 
 

• Escavação e remoção de materiais contaminados na Vala de S. Filipe e 
envolvente, conforme os estudos e zonamento definidos, e respetiva reposição de 
solos nessas zonas, com solos sem contaminações e de qualidade/características 
semelhantes às dos solos da zona. Os estudos dividem a vala em 18 segmentos 
correspondendo a área de intervenção aos 12 primeiros segmentos; 
 

• Execução de uma estrutura de confinamento (aterro), a localizar na zona do 
segmento 1, para deposição final da totalidade dos materiais contaminados 
removidos. Este aterro foi projetado de acordo com as condições definidas para 
aterros de resíduos perigosos, conforme estabelecido no parecer da APA. 

 
 
O estudo realizado prevê igualmente a reposição das cotas aproximadas do terreno 
natural existente na globalidade da área contaminada que vier a ser alvo de remediação, 
com solos arenosos limpos e de características similares aos solos existentes na região, 
de forma a repor a situação pré-existente, permitindo o seu nivelamento com os terrenos 
adjacentes. 
 
As intervenções a realizar consubstanciam uma redução do passivo ambiental da zona, 
que se refletirá diretamente e de forma positiva na melhoria da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas, bem como dos solos e respetivos usos da área de 
intervenção.  
 
De referir que as soluções de projeto adotadas e o faseamento da intervenção constituem 
o elemento mais importante na minimização dos impactes e na boa execução da obra. 
 
A solução adotada para a vala permite conferir-lhe uma maior capacidade de drenagem e 
estabilidade, ficando protegida em relação às atividades agrícolas. Esta solução 
simultaneamente de descontaminação e melhoria da vala permitirá melhorar a drenagem 
da área agrícola. O projeto prioriza soluções naturais, com a utilização de troncos e 
pedra, que garantirá a futura revegetação herbácea e uma integração paisagística muito 
valorizadora da planície aluvionar, valorizará o equilíbrio ecológico e agrícola. 
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A solução para a estrutura de confinamento teve em conta as várias condicionantes 
ambientais, tendo sido selecionado uma zona resguardada, envolvida por uma cortina 
arbórea existente, e com reduzidas visibilidades para a envolvente.  
 
Trata-se assim de um projeto que se reverte de especial importância na medida em que 
se enquadrada na Estratégia de Remediação da Contaminação de Solos na 
Zona Estarreja, decorrente de uma solicitação da própria Agência Portuguesa de 
Ambiente, I.P. 
 
As intervenções a realizar consubstanciam uma redução do passivo ambiental da zona, 
que se refletirá diretamente e de forma positiva na melhoria da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas, bem como dos solos da área de intervenção. 
 
Deste modo, na fase de pós-implementação do projeto os impactes são globalmente 
classificados de positivos e de grande importância, considerando-se que os benefícios 
decorrentes da execução do projeto compensarão largamente os impactes negativos que 
ocorrerão sobretudo na fase de implementação, sendo na sua maioria pouco 
significativos e de carácter essencialmente temporários. 
 
Em síntese, e tendo em conta as vantagens e desvantagens e os impactes positivos e 
negativos identificados, a remediação ambiental da vala de S. Filipe e a criação da 
Estrutura de Confinamento é claramente favorável ambientalmente, não se identificando 
qualquer aspeto crítico relevante que não possa ser minimizável para níveis aceitáveis e 
controláveis.  
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