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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) da Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) de Barreiro/Moita.

A ETAR do Barreiro/Moita localiza-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, na margem
esquerda do Rio Tejo, abrangendo as freguesias do Lavradio e de Alhos Vedros
pertencentes, respectivamente, aos concelhos da Moita e Barreiro. O enquadramento
regional e local do projecto é apresentado na Figura 1.
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O proponente do projecto é a SIMARSUL - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas
Residuais da Península de Setúbal, S.A.. A SIMARSUL tem por objectivo a recolha,
tratamento e rejeição de efluentes dos municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo,
Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal, promovendo a elaboração dos projectos e a
construção das infra-estruturas necessárias a este fim e assegurando a respectiva
exploração.

A ETAR do Barreiro/Moita foi alvo de desenvolvimento de respectivo projecto em fase de
Estudo Prévio, no qual se realizou também o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que
permitiu a sua sujeição a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos
termos da legislação em vigor.

Após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à execução do
projecto, a entidade responsável pelo projecto, SIMARSUL, lançou um Concurso Público
Internacional de Concepção/Construção, sobre a alternativa de localização seleccionada,
tendo a empreitada sido adjudicada ao consórcio SOARES DA COSTA, SOPOL e
EFACEC Ambiente, liderado pela SOARES DA COSTA. A elaboração do RECAPE ficou
a cargo da AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A..

O principal objectivo do RECAPE a que se refere este Sumário Executivo foi o de verificar
a conformidade ambiental do Projecto de Execução, com o Parecer da Comissão de
Avaliação (CA), relativo ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da fase de Estudo Prévio,
e respectiva Declaração de Impacte ambiental (DIA).

O RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro e Declaração de rectificação nº 2/2006, de 2 de Janeiro.

O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: Volume I – Sumário Executivo;
Volume II – Relatório Técnico; Volume III – Anexos; Volume IV – Plano Geral de
Monitorização.
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A estrutura do presente Sumário Executivo foi definida tendo em conta o Anexo IV da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Este documento, destinando-se a publicitação junto
ao público, resume as principais informações que constam dos restantes volumes de
RECAPE, considerando as seguintes secções:

-

Introdução – identificação do projecto e do proponente, identificação dos
responsáveis pelo RECAPE, apresentação dos objectivos, da estrutura e do
conteúdo do mesmo;

-

Antecedentes do Projecto – resumo dos antecedentes do processo de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA);

-

Descrição do Projecto – descreve a ETAR e as suas características técnicas,
identificando ainda os projectos associados e o planeamento de execução do
projecto;

-

Conformidade do Projecto de Execução com a DIA – análise do Projecto de
Execução, descrevendo-se as características que asseguram a sua conformidade
com as condicionantes definidas na DIA e apresentação dos estudos
complementares;

-

Planos de Monitorização Ambiental – descrição das actividades que visam avaliar
a eficácia das medidas de minimização propostas na DIA, bem como os efeitos do
projecto no ambiente;

-

Conclusões.
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2.

ANTECEDENTES DO PROJECTO

Conforme anteriormente referido o projecto da ETAR do Barreiro/Moita teve uma primeira
fase de Estudo Prévio, na qual se realizou também o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
que permitiu a sua sujeição a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

O projecto e o EIA foram entregues em Novembro de 2005 para procedimento de AIA e
em 21 de Novembro de 2005 foi nomeada a respectiva Comissão de Avaliação (CA),
através do Ofício Circular n.º 12803.

No decurso do processo de AIA, a CA nomeada solicitou a apresentação de alguns
elementos adicionais ao EIA.

O processo de AIA decorreu até Agosto de 2006. Em resultado deste processo foi emitida
a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à sua execução, em 25 de Agosto de
2006, tendo sido escolhido para desenvolvimento em fase de Projecto de Execução o
local A para implantação da ETAR, condicionada ao cumprimento das condições
estabelecidas na DIA.

Para a fase de Projecto de Execução, a DIA considera que o projecto deverá contemplar
as medidas de minimização propostas, listadas no seu anexo, proceder à realização de
estudos / trabalhos complementares e definir os planos de monitorização.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

A região da Península de Setúbal é caracterizada por uma concentração populacional
elevada e uma forte actividade industrial. As principais linhas de água existentes, casos
dos estuários do Sado e Tejo e ribeira de Coina, apresentam elevados níveis de poluição,
essencialmente de origem doméstica, industrial e agrícola, decorrentes das actividades
presentes em alguns dos concelhos onde o nível de tratamento dos diferentes efluentes é
ainda insuficiente, como é o caso dos concelhos do Barreiro e da Moita.

Actualmente as águas residuais do concelho do Barreiro não são sujeitas a qualquer tipo
de tratamento, uma vez que não existe nenhuma Estação de Tratamento de Águas
Residuais urbanas no concelho. A situação no concelho da Moita é semelhante, ou seja,
a quase totalidade dos efluentes urbanos produzidos no concelho são descarregados
para o rio Tejo sem qualquer tratamento, existindo apenas uma estação de tratamento de
águas residuais no concelho, a estação da Fonte da Prata.

A ETAR do Barreiro/Moita tem por objectivo dar cumprimento às obrigações decorrentes
da Directiva e Legislação Nacional (Decreto Lei nº 152/97, de 19 de Junho, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro e pelo DecretoLei nº. 149/2004, de 22 de Junho) e que determinam a necessidade, nível e tipo de
tratamento para águas residuais.

O projecto destina-se a efectuar o tratamento das águas residuais provenientes dos
concelhos do Barreiro e da Moita, bem como de algumas zonas industriais existentes
nestes concelhos, desde que essas descargas possam ser equiparadas a urbanas e
cumpram os requisitos de admissão, que serão estabelecidos no âmbito de um
Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais, a ser elaborado pela
SIMARSUL.

Com a implantação da ETAR do Barreiro/Moita assistir-se-á, certamente, a uma melhoria
considerável da qualidade ambiental do Estuário do Tejo, ajudando a preservar a
qualidade do ambiente e dos recursos hídricos da região, bem como a melhorar a
qualidade de vida das populações.
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3.1

Alternativa de Projecto Desenvolvida

Na sequência da DIA emitida, o local escolhido para a implantação da ETAR do
Barreiro/Moita foi o local A, cuja localização se apresenta na Figura 2.

O local A corresponde a um terreno situado a cerca de 100 m da margem, no extremo
Nordeste da Península do Barreiro, com uma área disponível de 4.5 ha, onde até há
pouco tempo atrás existia um depósito de fosfogessos, resultante da produção de ácido
fosfórico, durante várias décadas, pela Quimigal.

Relativamente à descarga do efluente tratado, no âmbito da elaboração do Projecto de
Execução, e após reavaliação dos impactes ambientais associados a cada alternativa
identificada no EIA, a opção foi pelo traçado correspondente ao ponto P3, conforme se
observa na Figura 2, uma vez que este local para além de apresentar um excelente
dispersão, assegura a não interferência com a faixa de protecção ao oleoduto da NATO,
afastando-se também de outras infraestruturas portuárias concessionadas.

P3

Emissário

ETAR

Figura 2 – Local de implantação da ETAR e Traçado Aproximado do Emissário de Descarga
do Efluente Tratado
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3.2

Caracterização Geral

O projecto da ETAR do Barreiro/Moita contempla a construção de uma estrada de acesso
à ETAR, a construção de um emissário para descarga do efluente tratado e a construção
da ETAR propriamente dita.

O acesso ao local de implantação da ETAR será feito através de um arruamento que será
construído previamente à construção da ETAR e que terá início na Rua dos Mártires da
Guerra Colonial. Este acesso será construído, na sua totalidade em terrenos pertencente
à Quimiparque S.A..

A ETAR está dimensionada para 150.000 habitantes para o ano 0 e cerca de
200.000 habitantes no ano horizonte de projecto (2030).
Em termos hidráulicos, a capacidade nominal da ETAR será de 7.800 m3/h e em termos
médios de 64.790 m3/d.

Relativamente ao processo de tratamento, o desenvolvido em Projecto de Execução é
concordante com o definido no Estudo Prévio e que foi avaliado no EIA. Descreve-se de
seguida, resumidamente, as principais etapas do tratamento.

A ETAR projectada baseia-se numa linha de tratamento principal que engloba um
tratamento secundário por lamas activadas em regime de arejamento convencional, em
reactores biológicos rectangulares, precedido de decantação primária lamelar. Existirá
ainda uma linha de tratamento paralela à linha de tratamento principal, que terá
capacidade para fazer face ao diferencial entre o caudal máximo de tempo húmido e o
caudal de ponta de tempo seco. Esta linha contemplará uma etapa de decantação
primária acelerada podendo ser assistida quimicamente.

Dadas as características do meio receptor (Estuário do Tejo), a ETAR está dotada de
uma etapa de desinfecção da totalidade do efluente final. Esta etapa permite assegurar
que a qualidade do efluente da ETAR do Barreiro/Moita é compatível com a classificação
do meio receptor de sensível devido à produção de bivalves.
ETAR Barreiro / Moita
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No que respeita aos outros parâmetros, o efluente à saída da linha principal de
tratamento cumprirá o disposto no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho.

O efluente tratado, conforme supracitado, será descarregado no rio Tejo através de um
emissário num ponto afastado cerca de 1.100 m do cais da LBC Tanquipor e que dista
cerca de 90 m da área de protecção do oleoduto da NATO, que sai da zona industrial do
Barreiro e vai em direcção ao Montijo. Os estudos de dispersão realizados revelaram que
neste local ocorre uma boa dispersão do efluente tratado. Mesmo na eventualidade de
ocorrer uma descarga de emergência, o meio hídrico apresenta um desempenho positivo.

No que respeita ao tratamento da fase sólida, as lamas primárias e as lamas em excesso
que resultam do tratamento biológico serão sujeitas a um processo de espessamento,
sendo depois misturadas com as lamas produzidas na linha de tratamento paralela à
linha de tratamento principal, e seguindo depois para uma etapa de digestão anaeróbia a
quente, com aproveitamento de biogás em sistema de cogeração. As lamas após
estabilização são desidratadas por meio de centrifugas. A ETAR encontra-se ainda
dotada de estabilização de lamas por via química, para utilização em situação de recurso.

e desidratação mecânica, encontrando-se prevista, em situações de recurso, a
estabilização por via química.

A ETAR do Barreiro/Moita encontra-se ainda dotada de um sistema de tratamento da
fase gasosa que assegura a minimização das emissões de odores, pelo facto das
principais etapas de onde resultam fluxos significativos de gases odoríferos estarem
devidamente confinadas, sendo os gases captados encaminhados para tratamento por
via química, previamente à sua emissão para a atmosfera.

Na Figura 3 apresenta-se o esquema de tratamento da ETAR.
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4.

CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE
IMPACTE AMBIENTAL

Como foi atrás referido, a aprovação da ETAR do Barreiro/Moita foi condicionada à
integração no Projecto de Execução das condicionantes, recomendações e medidas
apresentadas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao Estudo Prévio.

4.1

Condicionantes ao Projecto de Execução

Relativamente a condicionantes à elaboração do Projecto de Execução, a Comissão de
Avaliação considerou a seguinte:
•

Implantação da ETAR no local A

Conforme já referido no ponto anterior, foram apresentadas para avaliação duas
alternativas para a localização da ETAR, situadas nas proximidade do Estuário do Tejo,
designadas por local A e local B, ambas integradas no interior do Parque Industrial do
Barreiro, em terrenos de aterro conquistado ao rio e pertencentes à Quimiparque, S.A..

O local escolhido para implantação da ETAR foi o local A, que se situa no extremo
Nordeste da Península do Barreiro e dispõe de uma área de cerca de 4.5 ha, conforme
representação constante nas Figuras 1 e 2.
•

Desenvolvimento do Projecto de Acesso à ETAR

Na fase de Projecto de Execução definiu-se um traçado de acesso à ETAR que não
interfere com as condicionantes legais e corresponde ao melhor desenvolvimento face à
envolvente.

O acesso à ETAR será assim construído, segundo as plantas de ordenamento dos PDM
das Câmara Municipais do Barreiro e da Moita, num espaço definido como Espaço
Industrial, e que apresenta as mesmas características da zona destinada à implantação
da ETAR.
ETAR Barreiro / Moita
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Verifica-se também que não interfere com áreas sensíveis nomeadamente zonas de
Reserva Ecológica Nacional e zonas de sapal, afastando-se da zona residencial da
Quinta dos Morgados.

O acesso inicia-se na Rua dos Mártires da Guerra Colonial, desenvolvendo-se depois em
terrenos desocupados pertencentes à Quimiparque, S.A (antiga UFA – Unidade Fabril de
Azota) e do Ecocentro do Lavradio, não apresentado qualquer interferência com o
funcionamento desta infra-estrutura.
•

Desenvolvimento do Projecto de Traçado do Emissário

O emissário desenvolve-se em zona terrestre e zona submersa, numa zona fortemente
antropizada e muito afectada pelas actividades industriais e marítimas, que não
apresenta qualquer valor ecológico significativo, correspondendo o ponto de descarga
seleccionado ao ponto P3.

É importante evidenciar que as condições de dispersão que são assegurados no ponto
de descarga e a melhoria muito significativa da qualidade das águas residuais
descarregadas em toda a bacia, devido à nova ETAR, vão dar origem a uma melhoria de
grande importância em todos os ecossistemas locais, assegurando-se assim um balanço
global muito positivo para a zona costeira e marítima envolvente.

4.2

Medidas de Minimização

Relativamente às medidas de minimização, a DIA considerou um conjunto de medidas
para a fase de construção e para a fase de exploração, bem como um plano de
monitorização.

No Projecto de Execução foram analisadas e discutidas as várias medidas de
minimização propostas na DIA, que foram complementadas e/ou ajustadas em função
dos estudos complementares desenvolvidos, que podem ser consultados no relatório
Técnico do RECAPE.
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Concretamente foram desenvolvidos os seguintes estudos e projectos:


Estudo da Adequabilidade dos Solos para Implantação da ETAR;



Estudo dos Impactes sobre o Ambiente Sonoro;



Plano de Integração Paisagística;



Estudo do Património Arqueológico.

No que concerne ao Estudo da Adequabilidade dos Solos para Implantação da ETAR
os resultados das análises permitiram verificar que não existe qualquer padrão de
contaminação no local, estando todos os resultados abaixo dos que seriam expectáveis
face à ocupação da envolvente. Importa ainda referir que a ETAR será construída sobre
um zona de aterro, a executar no decurso da obra, com solos devidamente
seleccionados.

Não é previsível que exista qualquer risco de mobilização de materiais contaminantes,
nem de transporte ou movimentação de solos contaminados para depósito, pelo que não
se justificam qualquer tipo de acções complementares de limpeza ou descontaminação
do local.

No que se refere ao Ambiente Sonoro prevê-se que a fase mais ruidosa seja a
correspondente ao período de construção da ETAR. No entanto esta fase ocorre durante
um espaço de tempo limitado, e tendo em conta a tipologia dos trabalhos a realizar e a
localização da ETAR em meio industrial, bem como a distância a áreas com receptores
sensíveis, considera-se que os impactes são bastante reduzidos.

Na fase de exploração, prevê-se que o impacte sobre o ambiente sonoro não seja
significativo, já que no âmbito do Projecto de Execução foram preconizadas medidas
construtivas por forma evitar a propagação de ruído para o exterior da ETAR.

No sentido de minimizar e compensar os impactes negativos da obra e assegurar a sua
integração na paisagem, foi igualmente elaborado um Projecto de Integração
Paisagística. Este estudo apresenta um conjunto de medidas de minimização de
impactes, contemplando o adequado revestimento das áreas intervencionadas.
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Relativamente ao Património foi realizada uma avaliação dos impactes que
eventualmente poderão ocorrem sobre o património arqueológico da Ponta da
Passadeira, aquando da construção do acesso à ETAR, construção do emissário e
construção da ETAR propriamente dita. No âmbito deste estudo foram preconizadas
medidas de minimização prévias e o acompanhamento arqueológico dos trabalhos por
forma a assegurar a preservação de algum património arqueológico que, eventualmente,
venha a ser identificado.

Para a fase de construção foram definidos os “Procedimentos de Controlo Ambiental para
a Fase de Construção” e o “Plano de Gestão de Resíduos”, que serão aplicados pelo
empreiteiro, dando assim cumprimento às exigências ambientais e garantindo o controlo
e a minimização de impactes e ocorrências ambientais.

Para a fase de exploração foram apresentadas as medidas com vista ao controlo de
alguns aspectos ambientais, que se apresentam de forma mais detalhada no ponto
seguinte e que asseguram a continuidade da avaliação dos impactes da ETAR do
Barreiro/Moita.
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5.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

Tendo em conta as recomendações da DIA e as avaliações feitas nos vários estudos
realizados no âmbito do presente Projecto de Execução, foram identificados como de
interesse a implementação dos programas de monitorização relativos aos seguintes
factores:
•

Qualidade da Água – Este programa é aplicado à fase anterior à obra, à fase de
construção e início da exploração e contempla a monitorização da qualidade das
águas superficiais e subterrâneas, para além da qualidade do afluente e efluente
tratado durante a exploração.

No que se refere a águas superficiais, no meio receptor a monitorização terá que
se iniciar antes da fase de construção com vista à obtenção de valores para
posterior comparação.

Relativamente a águas subterrâneas o plano de monitorização contempla
amostragens nas fases de construção e de exploração identifica os locais de
amostragem e define os parâmetros a monitorizar.

Na fase de exploração será também monitorizado o afluente e o efluente da
ETAR, por forma a assegurar o cumprimento dos parâmetros de qualidade
definidos no Decreto-Lei nº. 152/97, de 19 de Junho, na sua redacção actual.

O objectivo da monitorização é garantir que as obras inerentes à construção da
ETAR, bem como o efluente que esta vai lançar no meio receptor, não terão
impactes indesejados sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, e
cumprem a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e DecretoLei nº. 152/97, de 19 de Junho) nos termos da avaliação feita no RECAPE. As
análises da qualidade da água superficial permitirão ainda avaliar o impacte
positivo significativo esperado com a entrada em funcionamento da ETAR do
Barreiro/Moita e a eliminação das descargas de águas residuais urbanas, sem
tratamento, desta bacia de drenagem para o Rio Tejo.
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•

Qualidade do Ar – O objectivo da monitorização prende-se com a necessidade
de confirmar a conformidade legal das emissões atmosféricas provenientes do
sistema de cogeração. Serão ainda objecto de monitorização as emissões
provenientes do sistema de desodorização.

•

Ambiente Sonoro – Tendo por base os termos dos requisitos do actual Regime
Legal sobre a Poluição Sonora é apresentado um Programa de Monitorização do
Ruído, que caracterizará a situação em fase de pré-construção, acompanhará a
obra no que diz respeito à monitorização das actividades mais ruidosas e avaliará
o ruído produzido pela ETAR sobre a envolvente, em fase de exploração.

•

Resíduos – Lamas de ETAR – O destino preferencial para as lamas será a sua
aplicação em solos agrícolas. Deste modo, encontrasse prevista a monitorização
das lamas, conforme estipulado na legislação em vigor, previamente à definição
do destino final adequado.

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria 330/2001,
de 2 de Abril, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a
monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos de análise e a
periodicidade dos relatórios. A sua apresentação consta de um volume específico do
RECAPE, Volume IV – Plano Geral de Monitorização.
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6.

CONCLUSÕES

No presente Sumário Executivo descreveram-se as principais características do projecto
de execução desenvolvido para a ETAR do Barreiro/Moita e as alterações introduzidas
face à fase de Estudo Prévio, demonstrando-se a sua conformidade com a Declaração de
Impacte Ambiental (DIA).

O principal impacte ambiental que resultará da entrada em funcionamento da ETAR do
Barreiro/Moita será o impacte positivo, muito significativo, na qualidade da água do
Estuário do Tejo.

Relativamente a outros aspectos ambientais, durante esta fase de projecto foram
elaborados novos estudos no sentido de ser dado cumprimento aos termos e condições
fixadas na DIA, verificando-se de forma mais detalhada e baseada no projecto a
implantar, os impactes específicos no âmbito da Qualidade dos Solos, Qualidade do Ar,
Ambiente Sonoro e Património.

Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já no próprio projecto, através de
algumas alterações efectuadas, considera-se haver garantia de uma significativa
minimização de impactes.

Foram também propostos para a fase de exploração vários Planos de Monitorização
Ambiental, designadamente em relação à Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente
Sonoro e Resíduos (Lamas da ETAR) que pretendem salvaguardar situações de impacte
negativo, avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas
preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem reduzir os impactes
identificados.

A implementação das medidas de minimização durante a Fase de Construção, por parte
do empreiteiro encontra-se assegurada através dos Procedimentos de Controlo
Ambiental para a Fase de Construção e do Plano de Gestão de Resíduos.
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Considera-se assim que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projecto,
juntamente com as medidas de minimização de impacte propostas para as fases de
construção e de exploração, e a implementação do Plano Geral de Monitorização
Ambiental, demonstram a conformidade do Projecto de Execução com as condições
estabelecidas na DIA.

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução permitiu verificar que a
SIMARSUL, proponente do projecto, assegurou o desenvolvimento do Projecto de
Execução articulado com as condicionantes impostas na DIA relativa à ETAR do
Barreiro/Moita.
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