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"AMPLIAÇÃO DA ETAR DE SERZEDELO"

(FASE DE ESTUDO PRÉVIO)

Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa ao
procedimento de AIA do projecto de"Ampliação da ETAR de Sezedelo", em fase de Estudo
Prévio, emite-se declaração de impacte ambiental (DIA) favorável condicionada ao
cumprimento das condicionantes, medidas de minimização, bem como dos programas de
monitorização e elementos a apresentar no RECAPE, discriminados no anexo à presente
Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

1

As medidas de minimização devem constar nos cadernos de encargos das obras que integram o

empreendimento.

A apreciação da conformidade do respectivo projecto de execução com esta DIA, deve ser
efectuada pela Autoridade de AIA, previamente à emissão, pela entidade competente, da
autorização do referido projecto de execução.

3.

Os relatórios de Monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente à
Portaria n.Q 330/2001, de 2 de Abril.

12 de Maio de 2005

Anexo: o referido.
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) No 1294

AMPLIAÇÃO DA ETAR DE SERZEDELO

1. Dar cumprimento aos regimes legais das várias condicionantes e restrições de utilidade pública
identificadas, nomeadamente as descritas no Parecer da Comissão de Avaliação (CA).

1. A construção do novo acesso deve ocorrer no início da obra, reduzindo-se, dessa forma, ao

mínimo indispensável a utilização do actual acesso.

2. Renovação do pavimento da artéria entre a VIM e a RAR, dado o seu estado de degradação,
caso se comprove que o mesmo decorre da circulação de veículos pesados relacionados com o

funcionamento da actual RAR.

3. Restringir o estaleiro e as áreas de depósito de materiais à área de ampliação da RAR de forma a

limitar os impactes resultantes do seu funcionamento.

4. Os estaleiros e locais de depósitos de resíduos da obra, como de mudança de óleos das
máquinas, devem estar localizados em sítio próprio, fora dos terrenos inseridos na Reserva
Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional.

5. Manter limpas e organizadas as áreas do estaleiro, devendo existir, para além das áreas
delimitadas para a colocação de resíduos de obra e de óleos, contentores para a colocação de

resíduos urbanos.

6. Dispor na área do estaleiro de meios para limpeza imediata de eventuais derrames de óleos,
combustíveis ou outros Rrodutos Reriaosos oara o ambiente.

7. A desmatação e limpeza devem ser limitadas ao indispensável, devendo evitar-se a degradação e

a alteração de solos em áreas desnecessárias.

8. Antes do início dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e
ao seu armazenamento em pargas, de altura não superior a 2 m, para posterior reuti1ização na

recuperação de áreas afectadas pela obra.

9. Utilizar o material de escavação, se possível, para a realização de aterros necessários, de modo a
minimizar o volume de terras a transportar para fora da área de ampliação da RAR.

10. Prevenir a potencial contaminação dos solos e do meio hídrico durante a execução das obras,
assegurando a eliminação adequada de substâncias indesejáveis ou perigosas (óleos,
lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra).

11. Recolher e armazenar, os resíduos produzidos na obra, provenientes das várias acções de
projecto ou do estaleiro, em fracções compatíveis com o seu destino final, mantendo-os em boas
condições, de forma a não se degradarem nem se misturarem com resíduos de natureza distinta.

12. Garantir a eliminação adequada das lamas/resíduos provenientes das instalações sanitárias

presentes nas instalações sociais das obras.

13. Remover todos os sinais de intervenção, antes da conclusão da obra e recuperar

convenientemente as zonas afectadas.

14. Revolver e descompactar as áreas afectadas pela obra após a conclusão dos trabalhos, através de

uma escarificação superficial.
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15. Os resíduos resultantes do funcionamento da ETAR devem ser armazenados em local coberto e
devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a contenção/retenção de eventuais
escorrências/derrames, bem como de eventuais situações de dispersão.16. 

Relativamente à possibilidade de valorização das lamas (produzidas pela unidade de secagem
térmica) na agricultura, devem ser consultados os organismos com competência nesta matéria.

17. Acções como a colocação de cravos, cavilhas, correntes e outro tipo de equipamento em árvores
e arbustos não devem ser permitidas. Do mesmo modo, não devem ser deixadas raízes a
descoberto e sem protecção em locais de escavação.

18. Caso haja a danificação ou arranque de vegetação ripícola, a mesma dever ser reposta o mais

rapidamente possível.

19. A escolha dos materiais a utilizar no acabamento das infraestruturas a construir, deve ter em
atenção o seu enquadramento paisagístico. Na medida do possível, devem projectar-se as novas
infraestruturas por forma a assegurar a continuidade das existentes, e de modo a não surgirem
como novos elementos desenquadrados e distintos dos que já caracterizam a paisagem actual.

20. Colocação de uma cortina arbórea densa na envolvente da ETAR, inserida no projecto geral de
arranjo paisagístico da área da ETAR de Serzedelo li, por forma a minimizar o impacto visual e a
dispersão de odores, nos aglomerados envolventes.

21. O restabelecimento e recuperação paisagística de toda a envolvente degradada devem ser
efectuados após a conclusão das obras, quando houver a certeza de que esses locais não virão a
ser novamente intervencionados, usando exclusivamente a flora autóctone, bem adaptada às
condições edafo-climáticas da região.

22. Acompanhamento arqueológico integral da obra, durante todas as etapas que impliquem a
intervenção e mobilização de solos, devendo ser dada particularmente atenção à fase de

desmatação.

23. Os locais de estaleiro, depósito de materiais resultantes das escavações bem como lixos e
entulhos, devem ser criteriosamente seleccionados não sendo admissível a sua deposição ainda
que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.

24. Após a conclusão dos trabalhos a área a ocupar com o estaleiro, quando não incluída na área

ocupada pela ETAR, deve ser devidamente recuperada.

25. Deve ser seleccionada, para a Unidade de Secagem Térmica de lamas, a tecnologia que melhor se
adeqúe aos objectivos pretendidos e que preveja a adopção de métodos que minimizem os riscos

associados a este tipo de instalações.



1. Apresentação do programa de monitorização do Efluente Tratado na ETAR.

Para além da monitorização dos parâmetros obrigatórios, de acordo com o que se encontrará
estabelecido na licença de descarga, e dos outros parâmetros que respeitam a acções de controlo
do próprio processo de tratamento, devem ser efectuadas determinações analíticas a substâncias
perigosas, de acordo com o que se encontra estabelecido pelas Directivas 76/464/CEE e
80/68/CEE e respectivas "directivas-filhas" e pelo Decreto-Lei n.o 236/98, de 1 de Agosto, que
transpõe as principais disposições comunitárias no âmbito do seu controlo.

A monitorização deve ser realizada com uma periodicidade trimestral. Na sua sequência, os
parâmetros a monitorizar devem ser ajustados, caso se verifique necessário.

2. Deve ser apresentado um programa de monitorização das Águas Subterrâneas nomeadamente do
poço P1 (dreno de abastecimento público no Ave) e da nascente N59, A monitorização deve ser
realizada com uma periodicidade trimestral e deve contemplar os seguintes parâmetros: pH,
turvação, condutividade, oxigénio dissolvido, azoto total, azoto amoniacal, azoto de Kjeldahl,
óleos e gorduras, hidrocarbonetos, sólidos suspensos totais, nitratos, fósforo total, fosfatos,
coliformes totais e fecais, cloretos e nitratos.

3. Apresentação de um plano de monitorização do Ambiente Sonoro, para as fases de construção e
de exploração, que permita verificar a conformidade do projecto com a legislação em vigor. O
plano a apresentar deve ter em conta as recomendações do Instituto do Ambiente, em
documento datado de Abril de 2003, sob o título "Directrizes para a Avaliação de Ruído de
Actividades Permanentes" (disponível em www.iambiente.pt, Áreas Temáticas, Ruído, Notas

Técnicas).

4. Apresentação de um plano de monitorização da Emissão de Odores decorrentes do
funcionamento da ETAR e das Emissões Gasosas do sistema de cogeração da Unidade de
Secagem Térmica de lamas.

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PMO), que deve incluir e definir todas as acções
e medidas ambientais a cumprir ao longo da execução da obra.

2. Plano de Gestão de Resíduos para as fase de construção e exploração, que contenha,
nomeadamente, informação sobre o destino para as terras/materiais sobrantes (incluindo resíduos
vegetais) decorrentes da construção dos elementos que constituem o projecto.

3. Plano de Gestão das Lamas que inclua, nomeadamente, informação sobre o destino final das
lamas após secagem térmica.

4. Ao nível da Qualidade do Ar, estudo que avalie:

-os impactes ambientais decorrentes da emissão de odores, ao nível da afectação das povoações
localizadas na envolvente do Projecto, e que apresente medidas de minimização adequadas,
caso se verifique necessário;

-a conformidade com a legislação actualmente em vigor (em termos das emissões previstas,
altura da chaminé e plano de monitorização) da unidade de cogeração a instalar na Unidade de

Secagem Térmica das Lamas.

5. Estudo sobre o Ambiente Sonoro, que deve incluir:
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-uma avaliação rigorosa dos impactes na fase de construção e na fase de exploração, em todas
as situações sensíveis existentes e previstas, para o período diurno e nocturno;

-a tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo às
características do Projecto de Execução, com indicação da sua eficácia, tendo em conta que os
limites legislados se reportam ao ruído ambiente exterior. Caso se preveja a colocação de
barreiras acústicas devem ser avaliados os impactes decorrentes da sua implementação ao nível
de outros descritores, designadamente sócio-economia e paisagem.

Face a existência de uma habitação em construção a 122,8 m, deve ser analisada a eventual
necessidade de implementar medidas de minimização. Caso tal se verifique, devem as mesmas

ser discriminadas.

Deve ser também analisada a possibilidade de utilizar, no novo acesso à EfAR, junto à
povoação de Portelinha, um pavimento com características de atenuação acústica;

-a classificação acústica ("mista" ou "sensível"), que o município local entretanto venha a adoptar
para as zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao n.o 3 do Art.o 40 do Regime Legal sobre
a Poluição Sonora, constante do Decreto-Lei n.o 292/2000, de 14 de Novembro. Caso esta
classificação não tenha ocorrido, deve ser consultada a Câmara Municipal envolvida, no sentido
de dar indicações quanto aos locais passíveis de virem a ser classificados como "zonas

sensíveis".

6. Avaliar, junto das unidades industriais que vierem a ser ligadas ao sistema, da existência de
mecanismos destinados a limitar ou controlar a descarga excepcional de efluentes que possam
comprometer o bom funcionamento da EfAR, nomeadamente no que respeita ao tratamento
biológico e, em função disso, requerera implementação de medidas adequadas.

7. Resultado dos contactos estabelecidos com a Estradas de Portugal, E.P .E., a portgás e a EDP
Distribuição -Energia, S.A., entre outras, no sentido da resolução de eventuais interferências do
projecto com as infraestruturas de que essas entidades são responsáveis.
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