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Assunto: ETAR de Serzedo – Guimarães. 

 

Destinatário: Ministério do Ambiente 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A ETAR de Serzedo, no município de Guimarães, trata efluentes dos municípios de Fafe, Felgueiras e 

Guimarães, e tem capacidade para servir aproximadamente cem mil habitantes-equivalente. A infraestrutura 

capta efluentes dos vários aglomerados populacionais e das indústrias, através de um sistema de intercetores 

com uma extensão aproximada de 64 km, trata-os em reatores biológicos, posteriormente com métodos 

físico-químicos e, finalmente, descarrega o efluente tratado no Rio Vizela. 

A construção da ETAR de Serzedo foi cofinanciada em cerca de 54% por fundos comunitários, através do 

Fundo de Coesão, e é gerida pela empresa Águas do Norte (Grupo Águas de Portugal). 

O Bloco de Esquerda visitou a referida ETAR, no passado dia 27 de março, acompanhado pelo presidente do 

Conselho de Administração da Águas do Norte, por vários técnicos da instalação e por moradores da zona. Foi 

possível constatar que se trata de uma instalação que adota um sistema de tratamento de efluentes eficaz, 

com soluções técnicas diferenciadas, nomeadamente no que respeita ao tratamento terciário, com utilização 

de ozono que permite na fase final remover o CQO residual e a coloração (originada pela indústria têxtil), para 

além de atuar sobre os micro-organismos. 

A área de implantação da ETAR, na margem do Rio Vizela, é rodeada por vários núcleos populacionais 

localizados numa espécie de anfiteatro sobre o vale. Alguns moradores fizeram chegar queixas acerca de 

ruídos e maus odores provocados pela laboração da ETAR, que incomodam com frequência aquelas 

populações. Esta situação foi comprovada pelo presidente da União de Freguesias de Serzedo e Calvos, em 

data anterior à da visita. 

A importância da ETAR não pode estar desligada da sua relação com as populações envolventes. Foi possível 

constatar que existem três momentos críticos que devem ser avaliados, na procura de resolução dos 

incómodos provocados na população.  

O espaço onde se encontram os compressores de grande potência, que injetam oxigénio para arejamento 

prolongado do sistema de tratamento biológico, não está devidamente insonorizado. O ruído é elevado e 

provoca evidente perturbação, sobretudo durante o período noturno. 

A área do pré-tratamento, onde se encontram os parafusos de Arquimedes para elevação inicial dos efluentes 

ainda não tratados, é passível de provocar maus odores (esse efeito varia com as condições meteorológicas). 

Aparentemente, uma cobertura para isolamento desta área poderia resolver o problema. 
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A passagem das lamas desidratadas do silo de armazenamento para as viaturas pesadas que as transportam 

para o aterro, constitui uma fase do processo que origina maus odores que facilmente se espalham pela zona, 

em função das condições atmosféricas. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Ambiente as seguintes perguntas: 

1. O Ministério do Ambiente tem conhecimento das preocupações de quem vive nas imediações da 

ETAR de Serzedo, em Guimarães, devido aos ruídos e maus odores resultantes do funcionamento da 

instalação? 

2. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) quando procede a inspeções à ETAR, para aferir se os 

parâmetros legais do efluente tratado estão a ser cumpridos, avalia os níveis de incomodidade 

provocados no meio envolvente, nomeadamente nas populações? Em caso afirmativo, quando 

realizou essa avaliação e que conclusões obteve? 

3. O Governo pensa tomar as medidas necessárias junto da entidade gestora, a Águas do Norte, para 

que as fontes de ruído e de emissão de maus odores na ETAR de Serzedo sejam devidamente 

controladas, de modo a minorar os incómodos provocados nas populações? 

Palácio de São Bento, 28 de março de 2017. 

 

O Deputado 

 

Pedro Soares 


