
Resumo 

A utilização de tanques de betão armado para a contenção de líquidos é muito corrente em obras de 

engenharia. Exemplos típicos de abundante utilização dessas estruturas são as estações de 

tratamento de águas residuais (ETAR), obras em que o custo dos tanques representa uma parcela 

muito significativa relativamente ao cômputo geral. Neste, como em muitos outros casos, justifica-se 

uma análise de várias alternativas, em busca das soluções mais económicas.  

O recurso ao cálculo automático constitui-se, assim, em precioso auxiliar do projectista, pela 

facilidade com que múltiplas hipóteses poderão ser analisadas.  

O projecto de estações de tratamento de águas residuais assistido por computador vem merecendo, 

desde há alguns anos, uma especial atenção por parte da Linha de Acção "Engenharia Sanitária", 

adstrita ao Centro de Engenharia Civil da Universidade do Porto (Instituto Nacional de Investigação 

Científica).  

Em trabalho de doutoramento apresentado em 1984 sob o título "Computer Aided Design in 

Wastewater Treatment", Poças Martins (1984) desenvolveu um modelo interactivo muito 

pormenorizado para a automatização de projectos integrados de estações de tratamento de águas 

residuais, entendidas não como simples colecção de órgãos estandardizados, mas como um conjunto 

que é necessário articular, sem esquecer as especificidades próprias de cada caso, (por exemplo, a 

topografia e os preços praticados na região).  

Por limitações de tempo, o referido modelo não aprofundou o cálculo estrutural dos diferentes órgãos 

geralmente presentes nas estações de tratamento, muito embora os métodos simplificados que utiliza 

permitam uma ideia muito aproximada das dimensões finais dos órgãos e das quantidades de 

trabalho envolvidas (inclusivamente no que respeita às armaduras necessárias), possibilitando assim 

uma estimativa de custos suficientemente realista.  

O refinamento do cálculo estrutural seria, no entanto, um passo interessante para o aperfeiçoamento 

de tal modelo, cuja estruturação em módulos permite, de resto, sucessivos complementos, em ordem 

a conseguir-se permanente actualização.  

Neste contexto se inscreve o presente trabalho, em que um dos objectivos consiste na formulação de 

um, modelo de cálculo automático para o projecto de tanques rectangulares de betão armado. É esse 

o tema desenvolvido no Capítulo 2, onde se apresenta o modelo TARBA que, para além do cálculo 

estrutural dos tanques de acordo com a legislação portuguesa em vigor, permite a medição dos 

trabalhos e correspondente orçamentação, bem como a elaboração de desenhos elucidativos.  

Embora o modelo TARBA constitua uma unidade independente, que pode ser aplicada ao projecto de 

tanques com utilizações várias, entendeu-se que seria particularmente interessante associá-lo ao 

estudo dos tanques de arejamento integrados em estações de tratamento do tipo lamas activadas.  

Daí a segunda vertente deste trabalho, desenvolvida no Capítulo 3 e especificamente dedicada a 

aspectos funcionais e económicos relativos a esses órgãos, designadamente, definição do volume do 



reactor, estudo do sistema de arejamento e avaliação dos custos de primeiro estabelecimento e 

encargos de exploração. O tratamento destas questões por via computacional constitui o objecto do 

modelo LAMACT, no qual TARBA foi integrado como subrotina, para o estudo da parte de construção 

civil.  

A concluir este trabalho, apresenta-se no Capítulo 4 uma análise de custos de tanques de 

arejamento, dimensionados para tratar volumes de águas residuais domésticas variando desde 50 

m3/dia até 100000 m3/dia. Em resultado dessa análise, sugerem-se fórmulas expeditas para uma 

estimativa dos custos de primeiro estabelecimento e encargos de exploração.  


