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O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Lordelo-Aves (adiante
designado por RECAPE).
A ETAR de Lordelo-Aves destina-se a efectuar o tratamento das águas residuais provenientes de parte
das freguesias dos concelhos de Guimarães e de Santo Tirso e da totalidade das freguesias do concelho
de Vizela.
O Projecto de Execução em análise foi elaborado pelo consórcio Mota Engil – Soares da Costa –
Degrémont Suez, no âmbito da Empreitada de Projecto e Construção da ETAR de Lordelo-Aves, de
acordo com a Proposta variante deste Consórcio submetida a Concurso Público.
O proponente da ETAR de Lordelo/Aves é a empresa Águas do Ave – Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e Saneamento do Vale do Ave, S.A, (doravante designada abreviadamente por
Águas do Ave).
A verificação da conformidade do Projecto de Execução foi efectuada tendo por base os elementos dos
projectos de especialidades elaborados pelo Consórcio-Empreiteiro, discriminados em seguida, que
integram o Projecto de Execução da ETAR de Lordelo – Aves:
•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves - Equipamentos Eléctricos

•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves - Fundações e Estruturas

•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves - Electricidade

•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves - Arquitectura

•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves – Arquitectura Paisagista

•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves – Arruamentos e Arranjos Exteriores

•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves – Redes de Abastecimento de Água, Incêndio e
Drenagem de Águas Pluviais

•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves – Nota Técnica. Acústica da Construção Civil

•

Projecto de Execução da ETAR de Lordelo-Aves – Desvio da Linha de Água

•

Plano de Segurança e Saúde

Foram ainda analisados o Plano de Trabalhos da empreitada e o Planta do Estaleiro elaborados pelo
Consórcio.
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A elaboração do RECAPE respeitou as orientações da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, sendo o
mesmo composto por um relatório técnico estruturado da seguinte forma:
•

&DStWXOR ±,QWURGXomR, onde são identificados o projecto, o seu proponente e o responsável
pela elaboração do RECAPE e apresentados os objectivos, conteúdo e estrutura do documento.

•

&DStWXOR ± $QWHFHGHQWHV, no qual se referem os antecedentes que presidiram à elaboração
do RECAPE e os compromissos assumidos pelo proponente no EIA.

•

&DStWXOR±'HVFULomRGR3URMHFWR, onde se efectua a descrição das características gerais do
projecto de execução e se identificam as diferenças entre este e a versão sujeita ao processo de

AIA.
•

&DStWXOR&RQIRUPLGDGHFRPD',$, em que se descrevem os elementos que asseguram o

cumprimento da DIA (Caderno de Encargos, Projecto de Execução, estudos e elementos
complementares solicitados, etc.) e se apresenta o inventário das medidas de minimização
aplicáveis e respectivos mecanismos de implementação.

•

&DStWXOR  ± 0RQLWRUL]DomR H 0HGLomR, em que se indicam as acções de monitorização e
medição que serão implementadas nas fases de construção e exploração, tendo em vista o
cumprimento do preconizado na DIA.

•

$1(;26 – onde são apresentados, nomeadamente, a relação das medidas de minimização
assumidas pelo proponente no Estudo de Impacte Ambiental, a Declaração de Impacte
Ambiental e os estudos e elementos adicionais que asseguram o cumprimento da DIA.

 $17(&('(17(6
O projecto da ETAR de Lordelo-Aves foi submetido a processo de AIA, em fase de Estudo Prévio, tendo
por base o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) elaborado pela empresa DHVFBO em Outubro de 2004.
No Estudo Prévio, foram consideradas duas alternativas de localização para a ETAR de Lordelo-Aves,
alternativas 1 e 2.
O EIA foi sujeito a AIA e, na sequência deste, foi emitida em Junho de 2005 a respectiva Declaração de
Impacte Ambiental (DIA), apresentando o parecer final da Comissão de Avaliação.
A DIA apresenta parecer favorável à alternativa 1, condicionada à compatibilização do projecto com o
regime legal da Reserva Agrícola Nacional, à apresentação dos estudos e ao cumprimento das medidas
de minimização e dos programas de monitorização discriminados no anexo à DIA.
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A área seleccionada para a construção da ETAR de Lordelo-Aves localiza-se no concelho de Guimarães,
na freguesia de Lordelo, situando-se a cerca de 100 m do meio receptor, rio Vizela.
Na Figura 1 apresenta-se a inserção da área de implantação da ETAR a nível nacional, regional e local.
A ETAR de Lordelo – Aves será desenvolvida em duas fases, tal como se indica em seguida:
•

Fase 1: Elaboração do Projecto de Execução global para as Fases 1 e 2 da ETAR e execução
física da ETAR de Lordelo-Aves, mas de forma a atender apenas a 50% da capacidade total da
Frente de Drenagem 4, prevista para o horizonte de projecto;

•

Fase 2: execução dos restantes trabalhos na ETAR de Lordelo-Aves, ou seja, construção dos
50% finais de capacidade total desta frente de drenagem.

O dimensionamento da ETAR foi efectuado considerando 2007, como o “Ano de Arranque” ou Ano 0 e
2033, como “Ano de horizonte de Projecto”. Atendendo ao prazo previsto para a construção da ETAR,
prevê-se que a sua exploração tenha início em 2009.
As obras de construção associadas à Fase 1 da ETAR terão início assim que for aprovado o RECAPE,
que agora se apresenta, e concluído o respectivo processo de licenciamento.
Na execução da Fase 1 serão reservados espaços para a futura ampliação de Lordelo / Aves,
correspondente à Fase 2 de execução.
Os objectivos de qualidade impostos para esta ETAR, apresentados no Quadro 4, foram definidos pela
Licença de Descarga emitida pela Entidade Competente (CCDR-N) para esta ETAR. Esta licença,
emitida em 2005, caducou em Fevereiro do corrente ano, tendo a Águas do Ave, S.A. procedido já ao
pedido de renovação da mesma.
4XDGUR±2EMHFWLYRVGHTXDOLGDGHSDUDRHIOXHQWHWUDWDGR
3DUkPHWUR

9DORU/LPLWHGH(PLVVmR 9/( 

3HUtRGRGHHVWLDJHP

5HVWRGRDQR

pH

6,0 – 9,0

6,0 – 9,0

CQO (mg/l)

100

125

CBO5 (mg/l)

15

25

SST (mg/l)

30

35

Azoto total (mg/l)

--

15

Fósforo total (mg/l)

--

10

Cor

--

Não visível na diluição 1:20
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O tratamento preconizado para esta ETAR é do tipo terciário, efectuado de acordo com o indicado nos
Quadros 2 e 3.
4XDGUR±(VTXHPDJOREDOGHWUDWDPHQWRGDIDVHOtTXLGDGD(7$5GH/RUGHOR$YHV
)DVHVH 

)DVHOtTXLGD

2SHUDomR8QLWiULD
Elevação Inicial através de 2 estágios de
Parafusos de Arquimedes
Gradagem manual grossa de 40 mm
Tamisagem / compactação de resíduos
em tambor rotativo, malha 3 mm

/LQKDVGHWUDWDPHQWR

(TXLSDPHQWR)DVH

(TXLSDPHQWR±)DVH

1 + 1 linhas

2 + 1 linhas

1 + 1 linhas

2 + 1 linhas

1 + 1 linhas

2 + 1 linhas

Recepção de efluentes de fossas sépticas

1 linha

Desarenamento/Desengorduramento em

2 linhas

4 linhas

100% capacidade

100% capacidade

2 + 1 bombas

4 + 2 bombas

2 aparelhos

4 aparelhos

órgãos rectangulares
Bacia de emergência para retenção de
descargas pontuais
Elevação intermédia
Medição de caudal (1 por linha de
tratamento biológico)

/LQKDVGHWUDWDPHQWR

Correcção de pH

1 linha

Tanques de contacto (Selectores)

2 linhas

4 linhas

2 linhas

4 linhas

circulares; recirculação de lamas por

2 linhas – 4 órgãos de

4 linhas – 8 órgãos de

bombas submersíveis de velocidade

diâmetro 32,5 m

diâmetro 32,5 m

3

6

2 linhas

4 linhas

2 aparelhos

4 aparelhos

Tratamento biológico por lamas activadas
em reactor biológico, com oxigénio puro
Decantação secundária em órgãos

variável
Filtração terciária, realizada em filtros de
areia abertos
Tratamento terciário – torres de
Ozonização
Produção de ozono
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4XDGUR±(VTXHPDJOREDOGHWUDWDPHQWRGDIDVHVyOLGDGD(7$5GH/RUGHOR$YHV
)DVHVH 

)DVH6yOLGD

2SHUDomR8QLWiULD

/LQKDVGHWUDWDPHQWR

/LQKDVGHWUDWDPHQWR

2+2

4+4

1+1

2+1

(TXLSDPHQWR)DVH

Extracção de lamas biológicas em
excesso dos reactores biológicos

+3±)DVH

Espessamento de lamas em grelha
mecânica de espessamento;
funcionamento 24h/d, 5d/semana
Pulmão de lamas espessadas em tanque

1 linha

de lamas
Desidratação de lamas espessadas por
centrifugação; funcionamento 24h/d,

1+1

2+1

5d/semana

Para além do tratamento das fases líquida e sólida, está também previsto o tratamento da fase de
gasosa, através do confinamento, extracção e lavagem química do ar nos locais mais críticos da ETAR,
em termos da emissão de odores.
Para além da construção da ETAR propriamente dita, o projecto em análise inclui ainda a construção do
arruamento exterior de acesso à ETAR e o desvio de uma linha de água existente na área de
implantação da ETAR.
O emissário de descarga das águas residuais tratadas no rio Vizela será objecto de um projecto
específico que ainda não se encontra detalhado. A ausência do desenvolvimento detalhado desta
componente, não comprometeu a cabal e adequada verificação do cumprimento da DIA,

 &21)250,'$'(&20$',$
 &216,'(5$d®(6,1,&,$,6
A Declaração de Impacte Ambiental referente ao EIA da ETAR de Lordelo – Aves define um conjunto de
requisitos, respeitantes às fases subsequentes de elaboração do Projecto de Execução, de execução da
empreitada e de exploração do Projecto.
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A verificação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA foi desenvolvida de acordo com o
ponto III do Anexo IV da Portaria nº 330/2002 de 2 de Abril, contendo os seguintes elementos:
•

Estudos / elementos a apresentar em fase de RECAPE

•

Inventário das medidas de minimização a adoptar em cada fase (construção, exploração e
desactivação), referidas na DIA e no EIA, incluindo a respectiva descrição e os mecanismos que
asseguram a sua implementação.

 (678'26((/(0(1726$$35(6(17$5(0)$6('(5(&$3(
Os estudos e elementos complementares ao Projecto de Execução da ETAR de Lordelo - Aves
apresentados no RECAPE para dar cumprimento ai disposto na DIA, incluem:
 A correspondência trocada com a VIMÁGUA, relativa à eventual existência de captações de águas
subterrâneas destinadas ao abastecimento público.
 Parecer da Divisão de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos da Direcção Geral de Geologia e
Energia (DGGE) respeitante à eventual afectação de áreas sulfúreas na zona de implementação da
ETAR e sua envolvente.
 Projecto de Integração Paisagística da ETAR.
 Nova modelação da dispersão de odores e nova avaliação dos impactes ambientais expectáveis
relacionados com a emissão de odores.
 Plano de Acompanhamento Ambiental para a Obra (PAAO).
 Plano de Gestão Ambiental para a fase de exploração da ETAR.
Estes elementos constituem Anexos ao Relatório Técnico do RECAPE.
Complementarmente, de forma a comprovar o cumprimento das medidas de minimização constantes da
DIA, são também apresentados, em anexo ao RECAPE, os seguintes elementos:
•

Elementos do projecto do desvio da linha;

•

Plano de trabalhos

•

Plano de acompanhamento arqueológico.
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Neste capítulo do RECAPE procedeu-se ao inventário das medidas de minimização constantes da DIA,
respeitantes às Fases de Construção e de Exploração, descrevendo-se, para cada uma delas, as
medidas que já foram ou que serão implementadas por forma a assegurar o seu cumprimento e a(s)
entidade(s) responsável(is) pela sua implementação.
A maior parte das medidas de minimização aplicáveis à fase de construção serão asseguradas através
da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental para a Obra (PAAO) referido anteriormente.
No que se refere à fase de exploração, grande parte das medidas serão asseguradas igualmente através
da implementação do Plano de Gestão Ambiental definido em sede de RECAPE.

 021,725,=$d2(0(',d2
A DIA prevê a monitorização dos Recursos Hídricos / Qualidade da Água (superficiais, subterrâneas e
águas residuais) e do Ambiente Sonoro.
No que respeita aos recursos hídricos, verifica-se que a CCDR-Norte e o proponente do Projecto têm já
em execução um plano de monitorização das águas superficiais na bacia do rio Ave, no âmbito do qual
se incluem dois pontos de monitorização no rio Vizela, a montante e a jusante da ETAR.
Assim, no âmbito do RECAPE, foram definidos os Planos de Monitorização aplicáveis às águas
subterrâneas, às águas residuais e ao ambiente sonoro, nas fases de construção e de exploração.
Águas subterrâneas
O plano de monitorização das águas subterrâneas inclui a instalação de piezómetros e estabelecimento
da situação de referência, na fase de construção, e a monitorização trimestral, dos níveis piezométricos
e da qualidade da água, na fase de exploração.
Águas residuais
Para as águas residuais afluentes e efluentes da ETAR, foi definido um plano de monitorização tendo em
consideração as especificações constantes do Caderno de Encargos, relativas ao programa analítico a
implementar pelo Consórcio-Empreiteiro no período de Arranque da ETAR, a legislação em vigor,
relativa à descarga de águas residuais urbanas no meio receptor e as disposições da DIA resultantes
das recomendações constantes do EIA.
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Neste enquadramento, os objectivos do plano de monitorização são:
•

Avaliar a eficiência da ETAR no tratamento das águas residuais tratadas (incluída nas acções de
controlo do próprio processo).

•

Avaliar o cumprimento da legislação em vigor, respeitante à descarga das águas residuais
urbanas.

•

Determinar a presença de substâncias perigosas nas águas residuais afluentes à ETAR e nos
efluentes tratados.

•

Avaliar a eficiência da ETAR na remoção das substâncias perigosas.

O plano de monitorização das águas residuais prevê a determinação de diversos parâmetros físicoquímicos, incluindo:
•

Os constantes da licença de descarga de águas residuais aplicáveis à ETAR;

•

Restantes parâmetros do Anexo XVIII do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto;

•

Substâncias perigosas passíveis de estarem presentes nas águas residuais afluentes à ETAR e
constantes do Anexo XX do Decreto-lei nº 236/98.

A monitorização será efectuada com uma frequência mais elevada durante os dois primeiros anos de
exploração (mensal e trimestral, em função dos parâmetros), o que permitirá comprovar a eficiência da
ETAR e determinar as substâncias perigosas efectivamente afluentes à ETAR, nos efluentes de origem
industrial.
A partir do terceiro ano de exploração, a frequência da monitorização será reduzida para semestral no
que respeita aos parâmetros do Anexo XVIII Decreto-lei nº 236/98 (não constantes da licença de
descarga). Quanto às substâncias perigosas, manter-se-á a monitorização apenas para aquelas cuja
presença seja detectada durante os dois primeiros anos de exploração da ETAR.
Ambiente sonoro
O plano de monitorização do ambiente sonoro, na fase de construção, inclui a realização de uma
campanha de caracterização dos níveis sonoros verificados na envolvente do local de implantação da
ETAR, previamente ao início dos trabalhos, e a realização de campanhas de medição, destinadas a
avaliar os níveis de incomodidade associados às actividades da obra, no caso de vir a ser necessário
efectuar actividades ruidosas nos períodos de descanso das populações (dias úteis, das 20.00 às 8.00 h
e sábados, domingos e feriados), por períodos superiores a 30 dias, ou no caso de se registarem
reclamações por parte das populações vizinhas à obra.
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Na fase de exploração, o objectivo da monitorização do ambiente sonoro será a avaliação da
conformidade da ETAR com a legislação acústica em vigor – Regulamento Geral do Ruído. Assim, de
acordo com as “Directrizes para a Avaliação de Ruído de Actividades Permanentes (Fontes Fixas)
publicadas pelo Instituto do Ambiente”, preconiza-se a realização de campanhas de monitorização do
ruído associado ao funcionamento da ETAR de Lordelo – Aves, de 5 em 5 anos, salvo se ocorrerem
alterações significativas na ETAR (alteração do tipo ou número de equipamentos ruidosos).
No âmbito da monitorização e medição aplicável à ETAR de Lordelo-Aves, foi ainda definida uma
campanha de determinação das taxas de emissão de odores a partir da ETAR, que será realizada na
fase de exploração, para validação da modelação da dispersão de odores, efectuada na fase de
RECAPE.
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