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RESUMO 

 
 

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Palmeira, localizada em Braga, foi submetida 

a estudo intensivo para a identificação dos problemas técnicos e operacionais, avaliou-se os efeitos 

adversos e formulou-se propostas viáveis capazes de solucionar os problemas detetados. 

A ETAR envolve três etapas principais de tratamento para purificar águas residuais urbanas afluentes; 

um pré-tratamento para remoção de areia e gorduras; tratamento biológico por lamas ativadas, com um 

reator do tipo vala de oxidação em sistema Carrossel e tratamento final por filtração mecânica e desinfeção 

UV. 

Apesar da excelente qualidade do efluente na descarga final, um dos principais problemas 

identificados é de natureza hidráulica, e está associado ao transbordo nos compartimentos periféricos de 

entrada de caudal para as valas de oxidação, acima de um determinado caudal induzido por mais do que 

uma bomba que alimenta os reatores. A análise hidráulica das condutas e passagens do tratamento 

biológico, revelam que as configurações atuais dos orifícios submersos e dos descarregadores superficiais 

são insuficientes e devem ser modificados.  

Ao analisar o desempenho dos reatores Carrossel, verificou-se que a concentração de lamas ativadas 

é muito elevada, em relação ao nível desejado o que provoca uma elevada idade das lamas. Apesar deste 

cenário, a qualidade do efluente tratado é elevada, no entanto poderá trazer problemas indesejáveis que 

conduzirão, eventualmente, à diminuição dessa qualidade por deterioração progressiva da sedimentação 

de lamas, além de não ser sustentável devido ao elevado consumo de energia para arejamento. A melhor 

prática para controlar esta concentração é a remoção progressiva e controlada das lamas em excesso 

através da purga adicional, a qual deve ser acompanhada pela medição diária da concentração das lamas e 

pelo teste da decantabilidade. O registro diário da taxa de remoção das lamas também deve ser calculada e 

comparada, a fim de monitorar e ajustar a taxa de desperdício de lamas.  

O problema da insuficiência de efluente para utilização de serviço na ETAR, é unicamente devido à 

insuficiente capacidade da bomba que foi projetada corretamente, mas não na prática e, portanto, é 

bastante fácil de ser solucionado. 

É importante salientar que o design da ETAR deve ser continuamente avaliado, mesmo na fase de 

construção, quando há alterações na seleção do equipamento, disposição da tubagem e, acima de tudo, 

devem ser registadas as cotas das secções ar, de controlo hidráulico. 

 

Palavras-Chave: ETAR de Palmeira, Lamas Ativadas, Problemas Operacionais, Idade das lamas, Otimização do 
Tratamento, Soluções Técnicas. 
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ABSTRACT 

 
The municipal Waste Water Treatment Plant (WWTP) of Palmeira in Braga, Portugal was subjected to 

intensive study for the identification of technical and operational problems, assessing adverse effects and 

the formulation of viable proposals capable of solving the problems detected. 

The WWTP consists of three principal stages of treatment to purify incoming urban sewage, namely 

preliminary removal of detritus, sand and fats, biological treatment of activated sludge in Carrossel reactors 

and final treatment by mechanical filtration and UV disinfection. In spite of excellent quality of the final 

discharge, the biological reactors has suffered occasional overflow of incoming pretreated effluent above a 

certain flow rate induced by more than one pump that feeds the reactors. Extensive hydraulic analysis of 

the piping and passages in and around the biological treatment facilities reveal that current settings of the 

submerged orifices and the overflow weirs are insufficient and must be modified. To remedy this situation, 

it is proposed to slight change in hydraulic passages associated with oxidation ditches so as to minimize the 

pressure loss, which includes the extension of the submerged orifices located in the peripheral 

compartments and reducing unloader quota effluent output. 

By analyzing the performance of the Carrossel reactors, it was found that the concentration of activated 

sludge is very high compared to the desired level which causes a higher sludge age. Despite this scenario, 

the quality of the treated effluent is high, however it can bring unwanted problems that will lead eventually 

to decrease this quality by progressive deterioration of sludge sedimentation, and not be sustainable due to 

high energy consumption in the aeration.The best practice to control the concentration is to remove 

progressively surplus sludge, which must be carried out daily and accompanied by regular determination of 

the sludge concentration in the reactor as well as in the settled sludge. Daily record of sludge removal rate 

must also be calculated and compared in order to monitor and adjust sludge wasting rate. 

The problem of insufficient flow of reclaimed effluent for use in the WWTP is solely due to inadequate 

capacity of pump that was designed correctly but not in practice and hence is fairly easy to be overcome. 

It has to be emphasized that design of WWTP must be continuously reviewed even at the 

construction phase when alterations on selection of equipment, piping layout and, above all, 

levels of hydraulic control sections have to be made. 

 

 

 

Keywords: WWTP of Palmeira, Activated Sludge, Operational Problems, Sludge age, Treatment Optimization, 

Technical Solutions. 
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Capítulo 1. Introdução 

O tratamento e o destino final das águas residuais é um assunto com especial importância, e 

neste contexto, surgem as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), que se tornaram 

indispensáveis, como a alternativa mais viável para melhorar, proteger, e preservar a qualidade da 

saúde pública e do meio ambiente. 

Em Portugal, o investimento na construção de ETAR e o aumento da população e de 

empresas servidas por tratamento das águas residuais permitiram atingir as metas estabelecidas 

no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR) 

2007-2013, reforçado pelo PEAASAR 2020. Segundo o despacho nº 4385/2015, o PEAASAR 2020 

assenta em novos desafios, tais como, a resiliência e segurança dos serviços de água e 

saneamento, reconhecidos como um direito humano, ou o apoio ao crescimento verde, 

requerendo a prestação de serviços de qualidade de forma profissionalizada e sustentável a nível 

social, económica e financeira. Neste sentido, às entidades gestoras cabe-lhes diversas 

responsabilidades, tal como a aposta na melhoria do desempenho das infraestruturas de 

tratamento de águas.  

O cumprimento da legislação, face à descarga do efluente no meio hídrico, o aumento do 

tempo de vida dos órgãos e dos equipamentos constituintes de uma ETAR, a otimização do 

tratamento, face às variações bruscas da quantidade e qualidade do afluente, agravadas pelas 

anomalias detetadas a nível técnico e processual, requerem para além de uma manutenção e 

vistorias periódicas, o diagnóstico e a previsão de situações que possam provocar risco de 

ineficácia.  

Este trabalho diz respeito ao estudo da ETAR de Palmeira, localizada no Concelho de Braga. 

A ETAR pertence à empresa Pública Municipal AGERE-Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de 

Braga. Esta empresa tem à sua responsabilidade a drenagem, a elevação e o tratamento de águas 

residuais. Apresenta cerca de 800 km de rede de saneamento básico, que incluem 37 estações 

elevatórias e 16 ETAR com tratamento do tipo biológico por lamas ativadas, que se distribuem 

pelo Município de Braga. A configuração dos órgão e a organização dos processos de tratamento 

variam consoante o número de habitantes a servir, o nível de tratamento exigido e a qualidade da 

água residual a tratar. Porém, é a empresa LUSÁGUA- Serviços Ambientais, S.A, que se encontra há 

cerca de dois anos a explorar as instalações desta ETAR. É uma empresa implementada com vista a 
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atuar nas concessões municipais e parcerias público-privadas no sector do ambiente e gestão do 

ciclo da água, tais como para a conservação, manutenção, gestão e exploração de sistemas de 

captação, tratamento e distribuição de água.  

A ETAR em questão foi construída em 2008/2009 e trata maioritariamente águas de origem 

doméstica e em caudal mais reduzido efluentes industriais. As águas residuais domésticas são uma 

mistura complexa que contém principalmente água (aproximadamente 99 %), constituintes 

orgânicos e inorgânicos. Estes constituintes englobam materiais em suspensão dissolvidos e 

coloidais, do qual fazem parte um elevado número de microrganismos, sendo que alguns podem 

ser de origem patogénica, pois estas águas contêm resíduos do metabolismo humano.  

As águas residuais são tratadas através de uma etapa de pré-tratamento por gradagem, 

desengorduramento e desarenação; tratamento biológico por lamas ativadas e uma etapa de 

polimento final por microtamisagem e desinfeção UV. Os subprodutos do tratamento, incluindo 

areia e gradados, são rejeitados para aterro sanitário. As lamas biológicas em excesso são tratadas 

por espessamento com condicionamento químico por adição de polímero e por desidratação 

mecânica, sendo armazenadas e enviadas para a Central de Compostagem de Ponte de lima  

O presente trabalho tem como principal objetivo a identificação dos problemas técnicos e 

operacionais relacionados com o tratamento efetuado na ETAR, a identificação das causas e a 

formulação de propostas viáveis capazes de solucionar os problemas detetados. Para elaboração 

deste estudo recorreu-se à análise das especificidades técnicas e das condições de funcionamento 

de todos os equipamentos associados com os circuitos hidráulicos e o tratamento de lamas; dos 

dados de funcionamento do processo; da monitorização analítica; e recolheram-se amostras para 

ensaio laboratorial. Posteriormente efetuou-se o tratamento de dados, com a verificação das 

condições de funcionamento sanitário e hidráulico. 

Os serviços de saneamento, incluindo a captação, o transporte e o tratamento, têm uma 

importância fundamental na sociedade, como bens essenciais ao bem-estar dos cidadãos, à saúde 

pública e à proteção do ambiente, devendo as entidades responsáveis garantirem o acesso 

universal e contínuo destes serviços à população. Contudo, é indispensável apostar na otimização 

dos sistemas de tratamento de águas residuais, procurando soluções tecnológicas, económicas e 

ambientais mais vantajosas, promovendo o desenvolvimento sustentável.  
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Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 

Neste Capítulo, faz-se inicialmente um enquadramento geral ao tratamento das águas 

residuais urbanas, caracteriza-se o processo mais utilizado nas ETAR, mais concretamente o 

tratamento biológico por lamas ativadas, onde se dá especial destaque à configuração e ao 

funcionamento do reator do tipo vala de oxidação, visto ser a configuração presente na ETAR em 

estudo. Por fim, é efetuada a descrição de alguns dos parâmetros específicos de controlo, 

fundamentais para o dimensionamento e desempenho do sistema de lamas ativadas.  

 

2.1. Estações de Tratamento de Águas Residuais Urbanas 

Para além da população abrangida, das características do meio recetor hídrico, entre outros 

critérios essenciais, os órgãos e os processos de tratamento das águas residuais, são projetados 

com base na carga poluente afluente e na qualidade de efluente exigida, de modo a respeitar os 

limites legais impostos para a descarga. Para assegurar esta conformidade, é exigido um 

determinado grau de tratamento, conseguido através da combinação de processos físicos, 

químicos e/ou biológicos que decorrem durante as várias etapas de tratamento (Figura 1). Para 

uma ETAR de pequena/média dimensão o tratamento de lamas pode ser simplificado, podendo 

dispensar-se o processo de digestão anaeróbia. Esta etapa não é viável em termos económicos e 

se o tratamento biológico ocorrer com arejamento prolongado as lamas resultantes já são 

bastante estabilizadas.  

Tratamento 
Preliminar

Tratamento 
Primário

Tratamento 
secundário

Tratamento 
Terciário 

Efluente

Gradados
Areias

Óleos e gorduras

Escumas

Lamas secundárias

Escumas

Espessamento Estabilização

Polímero 
(Polieletrólito)

Desidratação

Lamas primárias

Tratamento da Linha Líquida

Tratamento da Linha Sólida

Destino final

Polímero 

 

Figura 1. Esquema geral do tratamento da água residual numa ETAR. 
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O processo geral de tratamento de águas residuais urbanas pode ser dividido em quatro 

etapas fundamentais, que englobam diferentes operações unitárias. 

 

(1)  Tratamento Preliminar 

Esta etapa de tratamento destina-se à remoção de materiais sólidos grosseiros flutuantes 

(gradados), areias, óleos e gorduras. Para além de evitar o entupimento das condutas e o desgaste 

dos equipamentos de bombagem e de outros aparelhos mecânicos, impede que o tratamento a 

jusante seja prejudicado. Salienta-se que os sólidos flutuantes de origem orgânica, além dos óleos 

e gorduras, não são alvo de remoção no tratamento preliminar. Carateriza-se por ser um processo 

físico com inclusão de elevada quantidade de equipamentos mecânicos de vários tipos, cuja 

utilização apresenta um elevado grau de controlo automático e um nível muito intensivo de 

manutenção. A zona de pré-tratamento é uma considerada problemática devido à libertação de 

maus cheiros, à necessidade de limpeza manual frequente, à geração de ruído e ainda em termos 

de segurança. 

 

(2)  Tratamento Primário 

O objetivo principal deste tratamento é a remoção por decantação de sólidos sedimentáveis, 

orgânicos e inorgânicos. O tratamento primário atua como um precursor para o tratamento 

secundário, produzindo um efluente líquido mais clarificado e adequado ao tratamento biológico. 

Os sólidos removidos, denominados de lama primária, devem ser convenientemente tratados 

antes de serem enviados para o destino final. Nesta etapa, podem-se atingir elevadas eficácias de 

remoção de Sólidos Suspensos Totais (SST) e de Carência Bioquímica em Oxigénio (CBO), cerca de 

70 % e 40 %, respetivamente [1]. Ocasionalmente, o tratamento primário pode ser excluído no 

processo, especialmente para as ETAR de pequena ou média dimensão em que a etapa de 

tratamento preliminar está equipada com crivagem fina com passagem inferior a 3 mm. 

 

(3)  Tratamento Secundário 

 Este tratamento envolve a remoção de matéria orgânica biodegradável dissolvida e coloidal, 

assim como sólidos em suspensão, através de um processo de tratamento biológico aeróbio. Este 

tratamento é efetuado na presença de microrganismos aeróbios (principalmente bactérias 

heterotróficas) que metabolizam a matéria orgânica, produzindo células biológicas e produtos 

finais inorgânicos. A composição típica dos microrganismos inclui, aglomerados de bactérias 
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heterotróficas e autotróficas (nitrificantes), protozoários (rotíferos, ciliados), fungos, e algas. Esta 

etapa de tratamento pode incluir outros tratamentos, tal como a desnitrificação anóxica para 

remoção de azoto oxidado e ainda um choque anaeróbio que serve para seleção biológica de 

microrganismos mais favoráveis. 

 No tratamento biológico resulta sempre a produção de subprodutos, designados como 

lamas biológicas que são removidas durante a decantação posterior, sendo normalmente 

combinadas com as lamas primárias e encaminhadas para tratamento.  

 

(4)  Tratamento Terciário 

 É um tratamento de afinação/polimento dos efluentes tratados biologicamente, usado para 

cumprir as condições mais rigorosas previstas nas licenças de descarga ou também para produção 

de água destinada a aproveitamento na ETAR, como água de processo e de rega. Normalmente o 

tratamento terciário emprega processos físico-químicos, podendo ou não produzir subprodutos 

como lamas. 

 

(5)  Tratamento de lamas 

 Antes da rejeição num destino final, as lamas geradas na ETAR são sujeitas a um tratamento 

físico-químico, de forma a reduzir a quantidade de água e consequentemente o volume e o peso. 

Este tratamento inclui o espessamento com ou sem condicionamento químico e a desidratação 

que pode ocorrer também sem ou com condicionamento químico.   

 Nas ETAR de dimensões suficientemente grandes, as lamas primárias e secundárias podem 

ser tratadas por digestão anaeróbia, resultando a produção de biogás com redução significativa de 

material orgânico e melhorando consideravelmente a eficácia da etapa de espessamento e 

desidratação subsequente. O biogás apresenta elevado valor de energia química, sendo 

aproveitado para produção de energia térmica e/ou elétrica. 

 

2.2. Sistema de Tratamento Biológico por Lamas Ativadas  

O tratamento biológico aeróbio pode ser dividido em dois grandes grupos, os processos de 

biomassa fixa (leitos percoladores e discos biológicos rotativos ou biodiscos) e os processos de 

biomassa em suspensão (lamas ativadas) [2]. Os processos biológicos de lamas ativadas são os 

mais utilizados para tratar as águas residuais devido à sua elevada eficácia na remoção de 
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poluentes orgânicos biodegradáveis (por exemplo, cerca de 95 % de CBO). Em condições aeróbias, 

ocorre também a oxidação biológica do azoto amoniacal a nitritos e posteriormente a nitratos 

(nitrificação) e em condições anóxicas, o nitrato é reduzido a azoto gasoso (desnitrificação). Se o 

substrato (CBO) se tornar limitante, as células microbiológicas realizarão a respiração endógena 

(auto-oxidação), para obterem energia, reduzindo parte da biomassa celular. Quimicamente, os 

mecanismos de tratamento citados podem ser representados pelas seguintes equações 

simplificadas (Equação (2.1) a (2.9)) [3].  

 

(1) Oxidação de CBO:  

          COHNS (substâncias orgânicas biodegradáveis) + O2 + bactérias → CO2 + H2O + NH3 + outros produtos (SO4
-2) + 

energia                                                                                                                                                                  (2.1) 

(2) Crescimento de biomassa aeróbia heterotrófica:  

C6H12O6 (glucose) + 8O2 + 2NH3 → 2C2H7NO2 (biomassa) + 14H2O + 8CO2                                                                (2.2) 

(3) Nitrificação: 

         NH4
+ + 3/2O2 + bactérias → NO2

- + 2H+ + H2O                                                                   (2.3) 

           NO2
- + ½O2 + bactérias → NO3

-                                                      (2.4) 

(4) Crescimento de biomassa aeróbia nitrificante:  

4CO2 + HCO3
- + NH4

+ → C2H7NO2 (biomassa) + 5O2                                                       (2.5) 

(5) Desnitrificação: 

6NO3
- + 2CH3OH (substância facilmente biodegradável) → 6NO2

- + 2CO2 + 4H2O                                                     (2.6) 

      6NO2
- + 3CH3OH (substância facilmente biodegradável) → 3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH-                                            (2.7) 

(6) Sínteses da biomassa desnitrificante: 

3NO3
- + 14CH3OH (substância orgânica facilmente biodegradável) + CO2 + 3H+ → 3C5H7O2N (biomassa) + H2O

                                                                                                          (2.8) 

(7) Respiração endógena: 

3C5H7O2N (biomassa) + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + energia                                                                 (2.9) 

 

Fisicamente, este sistema é constituído por um ou mais tanques de tratamento onde 

ocorrem as reações biológicas acima expostas e um ou mais sedimentadores onde se dá a fase de 

separação do efluente clarificado da lama biológica, sendo uma etapa fundamental para alcançar a 

qualidade do efluente desejada.  
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Os reatores operam, normalmente, em regime contínuo, pelo facto de apresentarem um 

fluxo contínuo de entrada e saída, podendo também operar descontinuamente, i.e. em batch, 

como sistema Sequencing Batch Reactors (SBR). Um SBR opera num determinado número de 

ciclos, em que ocorrem fases de chegada e mistura de afluente, arejamento, mistura sem 

arejamento, decantação e compactação de lamas biológicas, descarga do efluente tratado, 

mantendo-se o licor misto no reator durante todo o ciclo, eliminado assim a necessidade de 

decantadores secundários.  

De acordo com a carga orgânica aplicada, podem distinguir-se três tipos de processos, os de 

alta carga, media carga ou arejamento convencional, e de baixa carga ou arejamento prolongado. 

Dependendo do tipo de afluente, da qualidade exigida para descarga, da população a servir, das 

condições de construção (como a área de terreno disponível e as condições geotécnicas), os 

reatores biológicos podem apresentar diferentes configurações, como por exemplo, o processo de 

mistura completa, fluxo de pistão convencional, vala de oxidação [3], que diferem no regime de 

mistura e no processo de arejamento, apresentando diferentes parâmetros de dimensionamento. 

As valas de oxidação, em sistema Carrossel merecem especial destaque, uma vez que são o 

tipo de configuração presente na ETAR em estudo. Este reator permite conjugar as características 

de um sistema de mistura completa e de fluxo de pistão e criar, ao longo do percurso das águas 

residuais, zonas aeróbias e zonas anóxicas. Estas duas zonas distintas permitem alcançar, além da 

remoção da CBO, a nitrificação e a desnitrificação num único reator de lamas ativadas [4], 

produzindo um efluente de elevada qualidade.  

Em geral, todos os sistemas do tipo vala de oxidação operam em modo de arejamento 

prolongado, com um Tempo de Retenção Hidráulica (TRH) e idade das lamas relativamente 

elevado [5], que apresenta um mérito em termos de redução dos choques de carga orgânica e 

picos hidráulicos.  
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A Figura 2 mostra a representação esquemática de um sistema de tratamento por lamas 

ativadas e o respetivo balanço de massas, com um reator do tipo vala de oxidação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 
Qa – Caudal afluente ao reator biológico (m

3
/h) 

Sa – Concentração de substrato afluente (kg CBO/m
3
) 

Xv,a – Concentração de SSV afluente (kg SSV/m
3
) 

Q0 – Caudal total afluente ao reator biológico (m
3
/h) 

S0 – Concentração de substrato na alimentação combinada afluente (kg CBO/m
3
) 

Xv,0 – Concentração de SSV na alimentação combinada afluente (kg SSV/m
3
) 

V – Volume do reator biológico (m
3
) 

Xv,r – Concentração de MLVSS (kg MLVSS/m
3
) 

Qe – Caudal de efluente tratado (m
3
/h) 

Se – Concentração de substrato no efluente tratado (kg CBO/m
3
) 

Xv,e – Concentração de SSV no efluente tratado (kg SSV/m
3
) 

Qw – Caudal de purga de lamas (m
3
/h) 

Xv,u – Concentração de SSV na purga de lamas e na recirculação (kg SSV/m
3
) 

Qr – Caudal de recirculação de lamas (m
3
/h) 

 

Figura 2. Representação esquemática do diagrama linear de um sistema de tratamento por lamas ativadas (adaptado 
de [3] e [6]). 

 

Um dos aspetos que contribui para a eficácia do sistema de lamas ativadas, é o processo de 

separação entre as lamas e o efluente, no entanto um dos problemas que pode afetar esta 

separação é o crescimento excessivo de bactérias filamentosas, ocorrendo o fenómeno designado 

por foaming e bulking ([7], [8]). Outro problema relacionado com a sedimentação das lamas 

relaciona-se com a ocorrência da formação de flocos pin point, rising, ashing e washout [7].  

A nitrificação também pode causar problemas na operação do processo de lamas ativadas. 

Uma anomalia ocorre quando o pH baixa (pH 6), devido à elevada ocorrência do processo 

nitrificação e à baixa alcalinidade das águas residuais. Estes fatores podem provocar a formação 

de flocos pequenos com baixa sedimentabilidade, resultando elevada turbidez no efluente 

decantado [9].  
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Se a concentração de Oxigénio Dissolvido (OD) for baixa no decantador, ou seja condição 

anóxica, os microrganismos usam o nitrato como aceitador de eletrões, produzindo azoto, N2, 

como subproduto Este gás é pouco solúvel em água, formando bolhas gasosas, que causam a 

flotação das lamas ativadas no decantador. Os problemas de desnitrificação são mais acentuados 

durante os meses mais quentes, podendo ser mais graves se as lamas filamentosas estiverem 

presentes, devido à possibilidade de aprisionamento de bolhas de azoto nestas lamas. 

 

2.3. Parâmetros Operacionais do Processo  

O desempenho do processo de lamas ativadas depende de vários parâmetros. O tratamento 

biológico, quando corretamente dimensionado, operado e controlado é capaz de produzir um 

efluente de excelente qualidade, obtendo-se elevadas taxas de remoção de CBO, de SST e de 

outros parâmetros de qualidade. 

 

2.3.1.  Sólidos Suspensos no Licor Misto (MLSS)   

 A concentração de Sólidos Suspensos no Licor Misto (MLSS) contém uma fração orgânica e 

inorgânica, e é um parâmetro fundamental usado na determinação de muitos outros parâmetros 

operacionais, sendo expresso em mg/L ou g/m3 [1]. A fração orgânica pode representar uma 

porção significativa de sólidos presentes, conhecida por porção volátil, e designada por Sólidos 

Suspensos Voláteis no Licor Misto (MLVSS). A fração volátil é considerada a parte viva e ativa dos 

sólidos biológicos em suspensão (biomassa), representando cerca de 85 % numa amostra de licor 

misto [3]. 

 

2.3.2.  Idade de lamas ( c ) 

A idade das lamas é considerada como um dos parâmetros de dimensionamento e de 

controlo mais importantes no sistema de lamas ativadas ([10],[11]). O seu valor indica o tempo 

médio de permanência das lamas no sistema (reator e decantador). Este parâmetro é calculado 

com base na quantidade total de lamas existentes no processo e a quantidade total de lamas 

removidas. A expressão de cálculo encontra-se definida na Equação (2.10). 

uvueve

rv
c

XQXQ

VX

,,

,


                                                                                                                                                (2.10) 

em que,  
Qe - Caudal de efluente tratado (m3/d) 
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Qu -Caudal de lamas do decantador (m3/d) 
V - Volume do reator biológico (m

3
) 

Xv,u - Concentração de SSV da descarga do decantador (kg SSV/m3) 
Xv,r - Concentração de MLVSS no reator biológico (kg SSV/m3) 
Xv,e - Concentração de SSV no efluente (kg SSV/m3) 

 

  Se a idade das lamas for muito baixa, os microrganismos não têm tempo de residência 

suficiente para se agregarem em flocos diminuindo a decantabilidade, e por esse motivo, as 

concentrações de CBO e de SST serão relativamente altas no efluente. O valor mínimo da idade 

das lamas usado para assegurar a nitrificação, em condições médias é de 7 dias, a uma 

temperatura de 10 ºC [12]. No entanto, 12 dias é o valor normalmente adotado para se atingir 

pela certeza a nitrificação, de modo a produzir um efluente com qualidade, para cumprir os limites 

legais Europeus em que além da nitrificação e desnitrificação, a remoção de CBO e SST também 

são obrigatórios. Por outro lado, as lamas “velhas” podem originar problemas relacionados com a 

formação de biosólidos demasiado mineralizados, resultando numa elevada velocidade de 

decantação sem formação significativa de flocos, tendo como consequência um efluente turvo 

[13]. Uma reduzida idade de lamas (< 0,5 dias), está relacionada com uma elevada taxa de 

crescimento das lamas, característica das unidades de regime de elevada carga, por outro lado, 

uma elevada idade de lamas (> 5 dias), indica uma taxa de crescimento baixa, tal como nos 

sistemas de arejamento prolongado (regimes de baixa carga) [1].  

A estratégia mais acessível, para efetuar o controlo do processo de lamas ativadas é o 

controlo da idade de lamas, e é através da purga de lamas a maneira mais fácil e prática para 

controlar esse parâmetro [14]. Deste modo, facilmente se consegue otimizar o processo de lamas 

ativadas, pois regulariza-se diretamente a quantidade total de lamas no processo e 

consequentemente a idade de lamas. Para o controlo da idade das lamas é inevitável influenciar a 

concentração de MLSS no tanque de arejamento e a carga orgânica mássica (F/M). 

 

2.3.3. Carga orgânica mássica (F/M) 

 A carga orgânica é outro dos parâmetros fundamentais no processo biológico. É definida 

como a razão entre o fluxo mássico de carga orgânica afluente ao sistema, em termo de kg CBO/d 

e a quantidade de biomassa, em kg MLSS ou MLVSS, presente no reator biológico, sendo 

determinada pela seguinte Equação (2.11). 

VX

SQ
MF

rv

00

,

/                                                                                                                                                                 (2.11)                                                                                                                                                       



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

Capítulo 2. Revisão Bibliográfica                                                                                                                                                   11                                                                                                                                               
 

onde,  
Q0 - Caudal total afluente ao reator biológico (Caudal afluente ao reator biológico (Qa) + Caudal de recirculação (Qr))  
(m3/d) 
S0 - Concentração de CBO na entrada no reator biológico (kg CBO/m3)  
Xv,r - Concentração de MLVSS no reator biológico (kg MLVSS/m3) 
V- Volume do reator biológico (m

3
)  

  

 Não existe um valor de F/M ideal para o processo de lamas ativadas, pois este parâmetro 

depende das características das águas residuais que entram no sistema e do tipo de processo. 

Porém, existem intervalos de valores recomendados, como para o sistema em vala de oxidação 

(0,04 e 0,10 kg CBO/kg MLSS/d) [3].  

 Quando a razão F/M é elevada, os microrganismos estão em fase de crescimento 

exponencial, apresentando uma taxa de metabolismo elevada, o que permite alcançar elevadas 

taxas de remoção de CBO [1]. Nestas condições estes não formam flocos, encontrando-se 

dispersos, dificultando a sedimentação e a formação de lama densa para recirculação. Para além 

disso, como existe alimento em excesso, nem toda a matéria orgânica é oxidada, o que produzirá 

um efluente com elevada carga orgânica. Quando a carga orgânica é limitada, os microrganismos 

entram em fase de respiração endógena. Nesta situação a oxidação da matéria orgânica é quase 

completa, resultando numa elevada qualidade do efluente, com os microrganismos a flocularem 

bem e a sedimentarem rapidamente [1]. É importante salientar, que em geral apesar de quanto 

menor for a relação F/M, maior a eficiência na remoção de CBO (com um TRH mais elevado, o que 

exige um maior volume do reator biológico), se esta for demasiado baixa, poderão surgir 

problemas de funcionamento associados ao sistema de lamas ativadas.  

 

2.3.4.  Índice volumétrico de lamas (IVL)  

 No processo de lamas ativadas, a fase de separação sólido-líquido é uma das operações mais 

críticas do sistema. A decantação das lamas é geralmente dependente da estrutura, densidade e 

tamanho dos agregados microbianos, além de outras condições tais como a flutuação da 

temperatura que provoca convecção térmica, a turbulência hidráulica da entrada e saída, e 

também a ocorrência de desnitrificação, podendo estas propriedades sofrerem súbitas alterações 

devido a variações ou perturbações das condições nas estações de tratamento. 

 O IVL significa o volume, em mL, ocupado por 1 g, em MS, de MLSS decantado, após um 

determinado tempo de sedimentação e determina-se de acordo com a Equação (2.12). É 

provavelmente o parâmetro mais conhecido e o teste mais utilizado para estudar a sedimentação 
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das lamas. Este parâmetro representa uma avaliação da capacidade de sedimentação das lamas e 

é também uma estimativa rápida da quantidade relativa de lamas ([3],[1]). 

MLSS

1000SSV
IVL 30   (mL/g)                                                                                                                                                 (2.12)                                                                                                                                                       

 
onde,  
SSV30-Volume de sólidos sedimentados na proveta, após 30 minutos (mL/L); 
MLSS-Concentração Sólidos Suspensos no Licor Misto (mg/L); 

 

 A Tabela 1 mostra a relação entre os valores de IVL e as características de sedimentabilidade, 

a qual é, contudo, válida para os casos de tratamento de esgoto doméstico. O IVL não é apenas 

um indicador de sedimentabilidade das lamas, sendo um parâmetro que mostra as condições 

gerais de funcionamento, especialmente para a determinação rápida da necessidade de purga de 

lamas e para a deteção anormalidades relacionadas com as lamas. 

Tabela 1. Valores de referência para o IVL [3]. 

Valor (mL/g) Sedimentabilidade  

 80 Excelente 

80-150 Boa 
          > 150 Fraca 

                          

 Valores de IVL acima de 150 mL/g são indicadores de más características de sedimentação e 

da possibilidade de ocorrência de bulking [1],[15], devendo ser confirmado conjuntamente com 

outros parâmetros, MLSS, idade de lamas e observação microscópica. 

 O teste de sedimentabilidade, apresenta várias limitações, pois depende da composição das 

lamas ativadas, nomeadamente, da fração de biomassa ativa, para tal, quanto menor for a idade 

de lamas do processo, maiores são os desvios dos resultados, em relação à realidade [16], no 

entanto, a limitação mais significativa é que o teste é estático enquanto que na realidade a 

decantação é dinâmica e contínua. 

 

2.3.5.  Altura do manto de lamas no decantador 

A altura do manto de lamas no tanque de decantação final, embora possa ser um parâmetro 

de controlo, provoca apenas influência na quantidade de lamas no sistema de tratamento. 

Contudo, a gama de controlo, ou seja a altura admissível para acumulação das lamas decantadas, 

é relativamente reduzida e consequentemente a magnitude do controlo resultante é 
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relativamente insignificante, especialmente nos processos de arejamento prolongado em que o 

volume do tanque de arejamento é muito superior ao de decantação. Embora, não influencie os 

restantes parâmetros relacionados com o tratamento biológico, é fundamental que haja uma 

gestão e o controlo da altura do manto de lamas, através da manipulação do fluxo de reciclagem 

de lamas e da purga, pois se este nível for elevado pode ocorrer o processo de desnitrificação e o 

arraste de lamas com o efluente. O controlo da altura deve considerar, o grau de concentração e o 

tempo de retenção. Uma camada de lama espessa no decantador secundário (mais do que 1,2 m 

de altura) é muito comum quando a lama se deposita lentamente, podendo acontecer que os 

flocos saiam com o efluente [17].  

 

2.3.6.  Oxigénio Dissolvido e Potencial Redox 

O Oxigénio Dissolvido (OD) é uma medida relativa da quantidade de oxigénio que se 

encontra dissolvido no meio aquoso e que está disponível para os microrganismos. De um modo 

geral, a quantidade de oxigénio a transferir ao reator biológico, deve ser igual à quantidade 

requerida pelos microrganismos para ocorrerem as seguintes reações: remoção biológica da 

matéria orgânica dissolvida; respiração endógena; crescimento de biomassa aeróbia heterotrófica 

e para a nitrificação ([18], [3]). Quando o oxigénio limita o crescimento dos microrganismos, as 

bactérias filamentosas podem ficar predominantes, provocando a diminuição da decantabilidade e 

da qualidade das lamas ativadas [3]. No geral, a concentração de OD deve ser mantida entre 1,5 a 

2 mg/L nas áreas arejadas do reator [3]. 

 

O Potencial Redox pode ser usado como indicador de controlo do processo de 

desnitrificação, uma vez que ocorre transferência de eletrões. A redução do nitrato deve ocorrer 

no intervalo de Potencial Redox compreendido entre +50 e -50 mV [19]. Quando o valor se 

encontra abaixo dos -50 mV significa que a concentração de nitrato diminuiu, decrecendo 

substancialmente quando este se esgota [19]. Para valores de Potencial Redox inferiores a -200 

mV existe a certeza de que a desnitrificação se processa até ao fim, isto é, o nitrato reduz-se 

totalmente a azoto gasoso sem a existência de produtos intermédios [20].  

 

2.3.7.  Observações organoléticas e microscópicas 

A cor do licor misto, o tipo de espuma na superfície do tanque de arejamento, a qualidade 

dos sólidos que ascendem à superfície do decantador, entre outras observações, pode ser usada 
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para determinar o estado do processo por operadores experientes [17]. Os indicadores visuais 

geralmente são resultado das condições do processo, que prevalecem durante alguns dias, 

podendo indicar a tendência que tem ocorrido durante semanas ou meses [17]. 

Em circunstâncias normais, há apenas um ligeiro odor de terra húmida associado ao 

processo de lamas ativadas. Apenas, quando entram materiais fortemente odoríferos no efluente 

bruto ou quando o OD no tanque de arejamento é nulo por várias horas, se verificarão fortes 

odores no tanque de arejamento [17]. 

No que respeita às lamas, estas podem apresentar vários aspetos durante o processo de 

tratamento. Podem exibir uma cobertura de espuma branca, uma aparência quebradiça castanha, 

viscosa de cor castanha escura ou gelatinosa [21]. A espuma branca é típica de uma reduzida 

quantidade de microrganismos no reator, com qualidade suficiente para degradar a carga 

poluente, indicando que a idade das lamas é demasiado baixa ([17], [21] e [22]). Para corrigir 

deve-se reduzir a taxa de purga, o que irá aumentar a concentração de MLSS e reduzir a razão F/M 

[22]. Efluentes com elevada carga de CBO podem também causar episódios repentinos de espuma 

branca. Por outro lado, a observação de lama densa de cor castanha escura, indica que a lama é 

“velha” e muito oxidada ([17], [21] e [22]). Este facto implica o aumento da remoção de lama até 

cerca de 20 % por dia, monitorizando-se os resultados obtidos através de testes para observar as 

mudanças ocorridas [17].    

 

 A observação do desenvolvimento do conjunto de organismos microscópicos, é de extrema 

importância para controlar o processo de tratamento nas ETAR. Conhecer a estrutura desta 

comunidade é essencial para diagnosticar e avaliar o desempenho da estação de tratamento [23]. 

O grupo dominante dá uma indicação que permite diagnosticar o estado de funcionamento do 

sistema (Tabela 2) [23].  

Tabela 2. Diagnóstico do estado de funcionamento do sistema, através do grupo dominante de protozoários [23]. 

Grupo dominante 
Eficiência de 
tratamento 

Causa possível 

Pequenos flagelados Muito baixa 
Lamas pouco oxigenadas, entrada de 
substâncias em vias de fermentação 

Pequenas amibas e flagelados Muito baixa Carga elevada e/ou dificilmente degradável 

Pequenos ciliados nadadores ( 50 µm) Baixa Lamas pouco oxigenadas 

Grandes ciliados nadadores (> 50 µm) Baixa Carga demasiado elevada 

Amibas com teca Boa Carga baixa e ou/diluída; boa nitrificação 
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2.4. Análises da Incerteza e da Sensibilidade do Processo Biológico de Lamas Ativadas, 
Avaliação do Comportamento e das Estratégias de Controlo 

 

2.4.1. Análises da incerteza e da sensibilidade  

Os sistemas de tratamento de águas residuais caraterizam-se pela ocorrência de reações 

químicas, bioquímicas e físicas, e também pelo elevado grau de incerteza, devido a flutuações 

encontradas em diversos parâmetros: 

(1)  Caudal de água residual afluente; 

(2)  Caraterísticas (composição) qualitativas do afluente, condições atmosféricas, tais 

como a temperatura, a precipitação e o vento; 

(3)  Comportamento dos equipamentos e instrumentos, incluindo os sistemas de 

supervisão e automação; 

(4)  Erros ou lapsos humanos. 

 

Para tal, é importante avaliar o nível de confiança dos resultados obtidos através de 

simulações (cálculos hipotéticos), para tomar decisões na operação e controlo do sistema. As 

incertezas num sistema de tratamento biológico podem ser divididas em 3 categorias: (1) 

incertezas subjetivas (dados utilizados para os cálculos, tais como produção específica de lamas, a 

concentrações de MLSS nas lamas decantadas ou recirculadas); (2) incertezas estruturais, as 

associadas com a simplificação dos cálculos, por exemplo, a omissão de SST no efluente final, 

operação constante, razão entre MLVSS e MLSS constante, sem influência atribuída à temperatura 

ou substâncias tóxicas e (3) incertezas aleatórias, que ocorrem esporadicamente, tais como a 

avaria de equipamentos ou instrumentos. As análises de sensibilidade permitem identificar e 

quantificar as combinações individuais entre as incertezas de inputs e output. 

Dos parâmetros considerados nos cálculos de dimensionamento ou avaliação do 

comportamento do processo de lamas ativadas, a taxa específica de crescimento de biomassa 

heterotrófica (YH), é a mais sensível, independente dos cenários de simulação [24]. Para águas 

residuais domésticas considera-se YH = 0,6 g SSV/g CBO [3]. De facto é compreensível que o 

parâmetro YH, seja crucial uma vez que afeta praticamente todos os outros [24].  
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O processo de tratamento na ETAR pode ser estudado, apenas quando os dados disponíveis 

são válidos. Uma investigação publicada em Water Research, em 2001, feita na ETAR de 

Hardenburg na Holanda, com um caudal afluente de 6850 m3/d, concluiu que (1) o tempo de 

residência de lamas (idade de lamas), um parâmetro de operação prática, é extremamente 

importante para avaliação do funcionamento; e (2) a verificação, via balanço de massa, dos dados 

operativos é mais crítico que os valores de parâmetros cinéticos. 

Fisicamente, um processo de lamas ativadas apresenta simplesmente 3 opções práticas de 

controlo, nomeadamente, (1) o grau de arejamento (concentração de OD), (2) o caudal de 

recirculação de lamas decantadas e (3) a remoção de lamas em excesso. O controlo do arejamento 

é o mais significativo em termos económicos, sendo normalmente o mais simples uma vez que o 

sensor de OD faz a monitorização e regulariza-se em tempo real o equipamento de oxigenação. As 

outras duas opções estão intimamente ligadas com as concentrações de sólidos e com as 

caraterísticas biológicas das lamas, sendo complexa a sua determinação.  

Considerando o tempo de resposta à perturbação não hidráulica no processo de lamas 

ativadas, que é contado em dias, do ponto de vista prática, medições em linha das caraterísticas 

de lamas são desnecessárias. No entanto, análises de MLSS e decantabilidade das lamas no 

arejamento e no decantador devem ser realizadas diariamente, utilizando métodos simplificados 

que permitem rápidas determinações por operadores sem elevada qualificação técnica. As 

análises das caraterísticas do afluente e efluente, devem ser efetuadas com intervalos de 2 – 3 

dias, permitindo calcular a eficácia de tratamento. 

No Anexo A.1, apresentam-se os parâmetros utilizados nos cálculos para verificação do 

comportamento dum processo de lamas ativadas e as inter-relações entre eles. Para validação dos 

cálculos interrelacionados, os dados de medição de caudal e os resultados analíticos devem ser 

válidos. Uma prática para verificação dos dados é através de contagem dos inventários das lamas, 

ou seja balanço de massa das quantidades de lamas [17]. 

 

2.4.2. Avaliação do comportamento 

 Ao longo da linha de tratamento devem ser efetuadas um conjunto de análises, laboratoriais 

ou no terreno, em vários pontos de amostragem aos parâmetros que caraterizam o efluente. É de 

salientar, que estas análises não servem para controlo prático de funcionamento da ETAR. Os 
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resultados das análises conjuntamente com os dados de registo de caudais, de consumo de 

energia, água e reagentes, de produção de subprodutos e de serviço de manutenção, permitem: 

(1) avaliar o efluente em termos de qualidade, conhecer a eficiência da depuração, assim 

como verificar situações anómalas, tais como descargas imprevistas; 

(2) quantificar o comportamento da ETAR, etapa a etapa, ao longo o período de 

funcionamento, apresentando a evolução da circunstância da ETAR; 

(3) planear as ações mais vantajosas de manutenção e melhoria com estabelecimento da 

prioridade e grandeza de investimento; 

(4) cumprir as exigências legais estipuladas na licença de descarga e serem utilizados 

parcialmente para elaboração de relatórios periódicos destinados para a divulgação ao 

público. 

 

2.4.2. Prática de controlo  

Como referido, na prática recorre-se, a alguns métodos no sentido de corrigir diversas 

situações anómalas que possam ocorrer com o tratamento de lamas ativadas. Alguns dos 

procedimentos mais práticos e habituais, relacionam-se com o controlo do arejamento, o ajuste 

do caudal de recirculação e da purga de lamas. 

 

(1)  Recirculação de lamas decantadas 

A recirculação de lamas é um dos parâmetros mais importantes para controlar o 

funcionamento do processo biológico de lamas ativadas. Este parâmetro torna o processo de 

lamas ativadas exequível, pois mantêm uma concentração suficiente de microrganismos 

biologicamente ativos no tanque de arejamento [1], controlando a concentração MLSS e 

assegurando a continuação do tratamento. 

 

Para a determinação do caudal de recirculação, Qr, aplica-se o balanço de massas (Figura 2) 

ao reator biológico, tal como mostra a Equação (2.13). 

Qa × Xv,a +  Qr × Xv,u = (Qa + Qr) × Xv,r                                                                                                              (2.13) 

 

Como a concentração Xv,a é relativamente reduzida, quando comparada com a de Xv,u e 

Xv,r, obtém-se a Equação (2.14). 

Qr = Xv,r  × Qa / (Xv,u − Xv,r )                                                                                                                                  (2.14) 
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(2)  Remoção de lamas em excesso 

Uma fração de lamas deve ser removida frequentemente, para manter um nível de MLSS 

constante no sistema. Para determinação da quantidade de lamas a ser desperdiçada, devem 

avaliar-se três parâmetros fundamentais, a idade das lamas, a concentração de MLSS e a razão 

F/M [4], cujas relações podem ser observadas a partir das definições matemáticas dos parâmetros 

relevantes. 



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

Capítulo 3. Descrição da ETAR de Palmeira                                                                                                                                      19                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
Capítulo 3. Descrição da ETAR de Palmeira  

 

3.1. Caracterização da ETAR  

A ETAR original de Palmeira foi projetada em 2000 para ano horizonte de 2040, com o 

intuito de tratar a água residual de cerca de 7 660 habitantes, para uma carga orgânica prevista de 

460 kg de CBO/d e um caudal total médio de 610 m3/d. Face ao aumento significativo a nível 

populacional e ao elevado desenvolvimento verificado no início da década 2000 da Freguesia a 

que pertence a ETAR, foi prevista a sua ampliação. O dimensionamento hidráulico e processual da 

nova instalação foi realizado para o ano horizonte de 2047 e para uma população estimada de 

aproximadamente 32 000 habitantes e um caudal médio a tratar de 6 560 m3/d.   

A nova ETAR de Palmeira foi construída em 2008/2009 e entrou em funcionamento no ano 

2010. A água residual afluente é constituída principalmente por esgoto doméstico, tipicamente 

semirrural. Embora as instalações da antiga ETAR fossem constituídas por uma obra de entrada, 

equipada por um tamisador fino e cinco lagoas, estes não foram aproveitados. Face ao aumento 

substancial do caudal afluente e do grau de tratamento exigido, apenas a câmara de receção de 

caudal foi reaproveitada para a nova ETAR.   

O efluente após ser tratado, é descarregado no Vale de Santo Estevão, um afluente do rio 

Cávado. Em virtude da localização da ETA da Ponte do Bico (rio Cávado) se encontrar a apenas 

cinco quilómetros de distância, localizada a montante deste ponto de descarga, o tratamento 

relativamente a alguns parâmetros, deve atingir níveis de tratamento estipulados para zonas 

consideradas sensíveis, como prevê o DL nº 152/97. 

A ETAR em estudo localiza-se na freguesia de Palmeira, que pertence ao Concelho de Braga. 

Esta freguesia apresenta uma área de aproximadamente 8,72 km2 e está localizada a Noroeste do 

Concelho, na margem esquerda do rio Cávado. Atualmente é explorada pela empresa LUSÁGUA, 

no entanto, as instalações pertencem à AGERE, como referido. Neste momento recebe o caudal 

proveniente das seguintes estações elevatórias: Pintancinhos, Vilarinho, Ponte do Bico e da ETA, 

localizadas na freguesia de Palmeira; Ribeira, Navarra, e Praia Fluvial localizadas na freguesa de 

Adaúfe e o pré-tratado da ETAR dessa freguesia (Tabela 3).  
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Tabela 3. Freguesia onde se encontram localizadas as Estações Elevatórias.  

Estações Elevatórias  Localização 

Pintancinhos  ETA Palmeira  Palmeira 

Ponte do Bico  Vilarinho  Palmeira 

ETAR Adaúfe  Ribeira  Adaúfe 
Navarra  Praia Fluvial  Adaúfe 

 

A localização, assim como a área de drenagem das Estações Elevatórias que recolhem e 

elevam o caudal para a ETAR de Palmeira, encontram-se identificadas na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Localização e área de drenagem das Estações Elevatórias que bombeiam o caudal para a ETAR de Palmeira.  

 

3.2. Dados de Projeto 

 

3.2.1.  Dados base para o dimensionamento da ETAR 

Os dados que serviram de base ao dimensionamento hidráulico e processual das instalações 

da nova ETAR de Palmeira constam na Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de execução e 

encontram-se especificados na Tabela 4. É importante salientar que o dimensionamento do 
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sistema de tratamento foi elaborado considerando que nas áreas abrangidas pela ETAR não 

existiam unidades industriais de dimensão significativa.  

Tabela 4. Dados de Projeto, adotados na remodelação da ETAR de Palmeira para o ano horizonte de 2047.  

Parâmetro Unidade Valor 

População prevista  hab. eq. 32 000 

Infiltrações % 37 

Capitação de abastecimento de água  L/hab/d 150 

Caudal médio de esgoto afluente à ETAR m3/d 4 800 

Caudal médio de esgoto afluente à ETAR 
acrescido das infiltrações 

m3/d 6 560 

Caudal máximo instantâneo de tempestade L/s 450 

Caudal máximo instantâneo admissível à ETAR L/s 180 

 

Para efeitos de dimensionamento dos órgãos de tratamento, considerou-se a capitação da 

carga poluente prevista na Tabela 5 e, com base na população, estimou-se a carga média e a 

concentração de poluentes afluentes à ETAR. No Anexo A.2, apresenta-se a determinação da 

eficácia de tratamento biológico, e a verificação das condições de dimensionamento do reator 

biológico e dos decantadores. 

Tabela 5. Previsão da concentração e carga poluente no caudal afluente à ETAR. 

Parâmetro Valor 

Capitação da carga poluente, g/hab/d 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 90 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO) 54 

 Carência Química de Oxigénio (CQO) 120 

Azoto Total Kjeldahl (NTK) 10 

Fósforo Total (PT) 2 

Carga média de poluente, kg/d 

SST 2 880 

CBO 1 728 

CQO 3 840 

NTK 320 

PT 64 

Concentrações médias de poluentes calculadas, mg/L 

SST 439 

CBO 263 

CQO 585 

NTK 49 

PT 10 
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Na Tabela 6 são apresentados os valores dos parâmetros de projeto usados para o 

dimensionamento do reator biológico, e os valores sugeridos por Metcalf and Eddy (2003) [3].  

Tabela 6. Principais parâmetros e dados de dimensionamento para um sistema de lamas ativadas na configuração vala 
de oxidação. 

Processo Parâmetros 
Valores de projeto 

horizonte 
Metcalf and 

Eddy  (2003)
 [3]

 

Vala de 
oxidação 

Idade das lamas (d) 10,5 15-30 

Relação F/M (kg CBO/kg MLSS/d) 0,15 0,04-0,10 

TRH (h) 17,6 15-30 

Carga volúmica (kg CBO/m3.d) 0,32 0,1-0,3 

MLSS (mg/L) 2000 3000-5000 

Recirculação de lamas (% do caudal 
médio diário afluente) 

114 75-150 

 

 

3.2.2.  Qualidade do Efluente e previsão da eficácia de tratamento 

Devido ao facto das águas residuais afluentes à ETAR serem sobretudo de origem doméstica 

e provenientes do escoamento da água das chuvas, as concentrações dos poluentes do efluente 

final são significativamente inferiores aos Valores Limite de Emissão (VLE) na descarga de águas 

residuais, cumprindo assim os requisitos constantes no ANEXO XVIII, do Decreto-Lei nº 236/98. 

Este diploma define as normas de descarga das águas residuais na água e no solo, visando a 

promoção da qualidade do meio aquático, a proteção da saúde pública e dos solos. Por outro lado, 

o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, procede à transposição para o direito interno da Diretiva 

nº 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1991 e estabelece o nível de qualidade das águas 

residuais urbanas descarregadas pelas ETAR em meios hídricos identificados como sensíveis, como 

é o caso em estudo.  

As concentrações de efluente tratado devem estar de acordo com os VLE, definidos na 

licença de descarga da ETAR, emitida pela Direção Regional do Ambiente. Esta licença estabelece 

os VLE para os SST, CBO5 e CQO, sendo coincidentes com os valores paramétricos do Decreto-lei 

nº 152/97 de 19 de junho. Para a concentração de Azoto Total (N Total) e Fósforo Total (P Total) os 

Limites legais impostos para zonas sensíveis constam do Anexo XVIII do Decreto-lei 236/98. 

A Tabela 7 apresenta os VLE dos parâmetros de qualidade mais significativos, estipulados 

para a descarga do efluente final e previstos na lei.  
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Tabela 7. VLE para os principais parâmetros de qualidade, na descarga das águas residuais tratadas pela ETAR de 
Palmeira e comparação com os limites legais. 

Parâmetro Unidade 
Valor de 
descarga 

VLE (1) VLE (2) 

Concentrações de poluentes    mg/L 
 

  
SST  35 60 35 
CBO  25 40 25 

CQO  125 150 125 
NT  15 15 15 
PT  10 10 2 

(1)
 Anexo XVIII do DL nº 236/98 

(2)
 Quadro nº 1 e 2 do DL nº 152/97  

 
A água residual tratada é também monitorizada em relação a parâmetros microbiológicos, 

mais concretamente no que respeita aos Coliformes Fecais (2000/100 mL é o VLE indicado no 

Anexo XV do Decreto-Lei nº 236/98), visto tratar-se fundamentalmente de uma água de origem 

doméstica.   

Com base nos limites impostos pela legislação, e considerando uma estimativa da 

concentração dos poluentes afluente à ETAR, fez-se uma previsão da eficiência de tratamento 

(Tabela 8). Estes valores encontram-se referenciados na Memória Descritiva e Justificativa do 

projeto de remodelação da ETAR. 

 

Tabela 8. Eficácia de tratamento prevista com a remodelação da ETAR em estudo.  
 

Parâmetro 
Afluente 
(mg/L) 

Eficácia de remoção (%) (1) Eficácia de remoção (%) (2) 

SST 440 94 92 

CBO 265 96 91 

CQO 610 84 80 

NTK 70 93 73 

PT 10 90 80 
(1)

 Anexo XVIII do DL nº 236/98 
(2)

 Quadro nº 1 e 2 do DL nº 152/97  
 

 

3.3. Descrição do Processo de Tratamento 

O processo de tratamento da ETAR de Palmeira é constituído por três fases distintas, o da 

fase líquida, da sólida (das lamas) e o da fase gasosa. Este último tratamento não se encontra em 

funcionamento, por se considerar que a ETAR não apresenta problemas a nível de produção de 

maus odores.  

De acordo com as características específicas das águas residuais afluentes e do nível de 

tratamento exigido, foi adotado um sistema de tratamento, para a fase líquida, constituído por um 
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pré-tratamento (obra de entrada), tratamento biológico (lamas ativadas por vala de oxidação, do 

tipo Carrossel) e um tratamento terciário de afinação.  

Na Figura 4, apresenta-se a implantação geral da ETAR de Palmeira, onde se pode observar 

a disposição dos principais órgãos/edifícios que a constituem.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista aérea da disposição sequencial de alguns dos órgãos e edifícios que compõe a ETAR de Palmeira.  
 
 

Na Figura 5 encontra-se representado o fluxograma de tratamento da fase líquida e da fase 

sólida. 

Legenda:  
A- Edifício do pré-tratamento e do tratamento de lamas e edifício do sistema de 

desodorização 
B- Reator biológico 
C- Decantadores secundários e câmara de repartição de caudal 
D- Microtamisadores 
E- Tratamento por radiação UV 

 



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

Capítulo 3. Descrição da ETAR de Palmeira                                                                                                                                      25                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Canal de Parshall 

Caudal em excesso
Descarga de 

tempestade (Canal de 
entrada)

By-Pass

Gradagem Grossa Sólidos gradados grossos

Tamisagem fina Sólidos gradados finos

Desarenação/
Desengorduramento

Digestão aeróbia de 
gorduras

Óleos e Gorduras 
separadas

Separação das areias 
(Classificador de areias)

Mistura de areia
com efluente

Estação elevatória de 
efluente pré-tratado 

Reator Biológico 
(valas de oxidação)

Câmara de 
repartição de 

caudal

Decantadores secundários

Retorno do efluente

Lamas 
decantadas

Recirculação das lamas

Efluente 
decantado

Microtamisadores

Desinfeção por radiação 
UV

Tanque de água
Filtrada para 
reutilização

Tambor de 
espessamento

Espessador de lamas

Desidratação das lamas 
(Filtro banda)

Lamas 
Desidratadas Silo cilíndrico

Escumas

Estação Elevatória 
de escumas

Polielectrólito

Estação Elevatória 
de sobrenadantes e 

escorrências

Efluente Tratado

Efluente 
decantado

Legenda:   

               Tratamento da linha de água

               Tratamento da linha das lamas

               Adição de reagentes

               Escumas

               Sobrenadantes e escorrências

Câmara de recepção

Afluente

Trop-Plein

Figura 5. Fluxograma da linha líquida e sólida da ETAR de Palmeira. 
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Figura 7. Descarregador de tempestade. 

3.3.1.  Tratamento da fase líquida 
 

3.3.1.1. Pré-tratamento  

O tratamento preliminar tem como objetivo proteger a linha de tratamento a jusante, quer 

no que diz respeito à abrasão dos equipamentos eletromecânicos, das condutas e outros 

componentes, prevenindo também entupimentos e evitando que as gorduras provoquem efeitos 

adversos no tratamento biológico de lamas ativadas. 

 

(1) Câmara de receção  

As águas residuais afluentes à ETAR, bombeadas das 

várias Estações Elevatórias chegam a uma obra específica 

(reaproveitada da antiga ETAR de Palmeira), que permite a 

reunião do afluente (Figura 6).  

A câmara de receção faz a ligação ao descarregador de 

tempestade, através de uma conduta (DN 700) com uma 

inclinação de 0,5 %. Esta câmara encontra-se coberta com 

grelhas amovíveis.  

 

(2) Descarregador de tempestade 

O descarregador de tempestade tem como objetivo desviar o caudal excedente da água 

residual afluente para o meio hídrico, de modo a proteger as suas instalações e os equipamentos 

dispostos a jusante. Esta unidade está dimensionada para permitir um 

caudal máximo afluente à ETAR de 180 L/s e apresenta uma capacidade 

para desviar 3,5 vezes o caudal médio de projeto (75 L/s). O 

descarregador da ETAR de Palmeira (Figura 7) está equipado lateralmente 

por uma grade metálica (10 mm entre as barras). Esta grade evita a 

descarga no meio hídrico de elevadas quantidades de sólidos flutuantes. 

Os sólidos retidos são removidos manualmente após o desvio de caudal. A 

câmara do descarregador de tempestade está ainda equipada com 

uma comporta mural que funciona automaticamente através da 

recepção do sinal enviado pelo sensor instalado no Canal Parshall. 

Quando o caudal afluente excede a capacidade máxima admitida, ocorre o desvio de caudal.  

  Figura 6. Câmara de receção do caudal 

afluente à ETAR. 
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(3) Canal Parshall 

O Canal de Parshall (Figura 8), do tipo pré-fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra 

de Vidro), apresenta uma secção estrangulada com largura de 229 mm, permitindo a detecção de 

um caudal até 250 L/s. A montante desta seção está instalado um detetor de nível ultrassónico, 

que permite uma medição contínua do caudal afluente à ETAR, através do registo do nível de 

água. Este Canal encontra-se aplicado num canal de betão armado, e prolonga-se a montante, de 

modo a fazer a ligação com a conduta de DN 400 do descarregador de tempestade. Após a 

passagem pelo canal de Parshall, as águas residuais dividem-se em duas linhas, iniciando-se o 

tratamento de gradagem grossa.  

Figura 8. Vista geral do Canal Parshall instalado num 
canal construído em betão. 

 

 

 

 

 

(4) Gradagem grossa 

Nesta etapa de tratamento (Figura 9) ocorre a remoção dos sólidos grosseiros em 

suspensão, através da passagem da água residual por uma grelha do tipo step- screen, instalada 

em cada canal, mais concretamente, em duas linhas de gradagem paralelas. As grelhas 

apresentam um espaçamento entre as barras de 3 cm e o mecanismo de limpeza é totalmente 

automático. Os sólidos retidos no crivo são recolhidos por um parafuso sem fim, que os compacta 

e encaminha para um contentor. Este material é posteriormente encaminhado para aterro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Processo de 

tratamento do tipo 

gradagem grossa. 
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(5) Tamisagem fina 

Cada linha de água passa por um tamisador fino, do tipo step-screen. Estes tamisadores 

(Figura 10) encontram-se também instalados no canal, apresentam uma inclinação de 60 a 70 º e 

um espaçamento entre as malhas de 3 mm. A grelha de crivagem fina descarrega os sólidos 

removidos num transportador/compactador horizontal do tipo parafuso sem fim. À semelhança 

dos sólidos, também este material é depositado num contentor.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(6) Desarenação/Desengorduramento 

A remoção de areias, óleos e gorduras é um processo combinado que ocorre no mesmo 

órgão de tratamento. A ETAR é constituída por dois tanques (Figura 11 (a)), onde as areias são 

removidas por sedimentação gravítica e os óleos e gorduras por flotação. O fundo de cada tanque 

apresenta uma inclinação (10 %) para uma caleira central, onde ficam acumuladas as areias. O 

caudal máximo unitário admissível é de 90 L/s, com um tempo mínimo de retenção hidráulica de 

10 minutos.  

Cada tanque está equipado com uma ponte do tipo vaivém, onde se encontram fixados 

raspadores de superfície para a remoção dos óleos e gorduras e um raspador de fundo para a 

arraste das areias para uma vala, com desnível de cerca de 1 m, a montante do tanque. As areias 

são removidas por um grupo eletrobomba, do tipo membrana dupla com atuação pneumática. A 

mistura de areia e esgoto é descarregada num classificador (Figura 11 (b)) que tem o seu 

funcionamento sincronizado com as bombas de areia.  

 

 

Figura 10. Tamisagem fina. 
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Figura 11. Tanques de desarenação/ desengorduramento (a) e classificador de areias (b). 
 

A areia separada é encaminhada para aterro, enquanto o esgoto é direcionado por 

gravidade para jusante do Canal de Parshall. A injeção de ar comprimido através dos difusores, 

promovem a flutuação dos óleos e das gorduras, que se acumulam à superfície, sendo removidos 

pelo raspador superficial. Os óleos e gorduras são conduzidos para as caixas de recolha, 

localizadas a montante dos tanques, e por gravidade para o reator aeróbio de gorduras. 

 

(7) Digestão aeróbia de gorduras 

Este digestor opera em fase termofílica a uma temperatura entre os 45 e os 55 ºC com um 

tempo máximo de retenção de 15 dias. É um reator do tipo SBR (Sequential Batch Reactor) devido 

ao elevado tempo de retenção hidráulica e ao baixo caudal de gorduras afluente. O arejamento é 

realizado através de difusores ligados a um compressor de alta pressão. Após o tratamento, as 

gorduras digeridas são enviadas por bombagem para o filtro banda, e o esgoto resultante para o 

poço do esgoto pré-tratado.  

Atualmente, o processo de digestão aeróbio de gorduras não se encontra a funcionar, pelo 

que a bomba do clarificado envia as gorduras não digeridas para a estação elevatória do pré-

tratado, sendo depois retiradas manualmente pelo operador.  

 

(8) Estação elevatória de efluente pré-tratado 

As águas residuais são encaminhadas dos tanques desarenação/desengorduramento por 

gravidade para o poço de bombagem da estação elevatória. Neste poço (Figura 12) estão 

(b) 

(a) 

(b) 
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instaladas 3 bombas centrífugas submersíveis (mais uma de reserva) que elevam o esgoto pré-

tratado para uma estrutura hidráulica, a motante da vala de oxidação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.Estação elevatória da água residual pré-tratada. 

 

 

3.3.1.2. Tratamento biológico por lamas ativadas 

O tratamento biológico das águas residuais afluentes à ETAR de Palmeira é efetuado num 

reator biológico de lamas ativadas, do tipo vala de oxidação em sistema Carrossel e em dois 

decantadores secundários.  

 

(1) Reatores biológicos: valas de oxidação 

A ETAR é constituída por duas valas de oxidação, que operam em regime de arejamento 

prolongado ou de baixa carga mássica.  

 Cada vala encontra-se dividida em dois compartimentos semi-circulares, e está equipada 

com 4 agitadores submersíveis do tipo flow-maker. Cada compartimento tem 2 agitadores, 

posicionados a jusante e a montante, para promoverem a mistura e o fluxo horizontal 

unidirecional do licor misto, através dos compartimentos da vala. O arejamento dos reatores é 

efetuado através de um sistema de difusores de membrana de bolha fina de ar comprimido.  

O longo comprimento dos canais e a localização específica dos difusores e dos agitadores, 

conduz a variações no teor de OD durante o percurso das águas residuais, permitindo que o 

afluente percorra duas zonas distintas, uma aeróbia para a remoção da carga orgânica e realização 

do processo de nitrificação e outra anóxica onde ocorre a desnitrificação (Figura 13 e Figura A.4 -

Anexo A.3).  
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Segundo o projeto de remodelação da ETAR, o consumo de oxigénio está estimado num 

valor de 9260 kg O2/d, incluindo consumos de respiração endógena, da oxidação da CBO e da 

nitrificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

O caudal afluente às valas de oxidação é constituído pelo esgoto do pré-tratado, pela 

recirculação das lamas e pelo caudal da estação elevatória das escorrências e sobrenadantes. Este 

último resulta de várias operações na ETAR, principalmente da etapa de desidratação das lamas. O 

caudal é encaminhado para uma estrutura hidráulica localizada à entrada das valas (Figura 14). 

Esta estrutura encontra-se dividida em três compartimentos periféricos e um central. Os 

compartimentos periféricos fazem a ligação ao reator biológico através de um orifício submerso. 

Os compartimentos centrais estão divididos por um septo para diminuir a turbulência do caudal de 

entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estrutura hidráulica dividida em 3 compartimentos periféricos de entrada de afluente nas valas de oxidação 
e um central de receção.  

 

Zona anóxica Zona aeróbia 

Figura 13- Vala de oxidação, com funcionamento do tipo Carrossel. 
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A entrada do afluente é efetuada na parte anóxica do reator biológico, devido ao facto dos 

microrganismos desnitrificantes, utilizarem o carbono orgânico como fonte doadora de eletrões, 

além de que o OD no afluente é mais baixo, outras das condições que favorece este processo. A 

saída do efluente dos reatores biológicos é efetuada por descarregadores superficiais de 1,0 m de 

comprimento, sendo esta descarga conduzida por gravidade à câmara de repartição de caudal.  

 

(2) Câmara de repartição de caudal  

A câmara de repartição de caudal é constituída por três compartimentos distintos (Figura 

15). O compartimento interior (C1) é constituído por uma conduta de entrada DN 500, com uma 

válvula de atuador motorizado e manual que recebe o efluente do tanque biológico, e 3 condutas 

de saída de DN 200 (uma delas para ser utilizada em caso de ampliação) para distribuição desse 

efluente aos decantadores. O compartimento exterior (C2) recebe as lamas decantadas por 

gravidade, as quais são encaminhadas para o compartimento C4 para recirculação ao reator 

biológico através de 4 grupos eletrobomba e extração para desidratação, através de 2 grupos 

eletrobombas.  

A divisão localizada na extremidade da câmara de repartição do lado dos decantadores (C3) 

tem como função a reunião e descarga do efluente decantado. Para este efeito esta câmara é 

constituída por 3 condutas de entrada DN 200 e 1 de saída DN 400. Todas as condutas de entrada 

e de saída da câmara de repartição de caudal estão equipadas com válvulas murais motorizadas e 

manuais 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Câmara de repartição de caudal.  

Legenda: 
 
C1-Compartimento de chegada do efluente do 
reator biológico; 
C2- Compartimento de chegada das lamas 
decantadas; 
C3- Compartimento de chegada do efluente 
decantado; 
C4- Poço de bombagem das lamas decantadas 
C5- Grupo eletrobomba para recirculação das 
lamas; 
C6- Grupo eletrobomba para remoção de lamas 
em excesso. 
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(3) Decantadores 

Para separar a lama da fase líquida, a ETAR de Palmeira é constituída por dois decantadores 

circulares (Figura 16). Cada órgão está equipado com uma ponte raspadora rotativa, com raspador 

de fundo para as lamas decantadas e um raspador de superfície para remoção das escumas.  

O efluente entra nos decantadores pelo fundo do pivot da ponte e o efluente decantado 

através de descarregadores 

triangulares, sendo recolhido 

na caleira de descarga e 

encaminhado por gravidade 

para a câmara de repartição de 

caudal. As lamas depositadas 

acumulam-se na câmara de 

concentração de lamas e são 

encaminhadas graviticamente para a câmara de repartição. As escumas são raspadas 

superficialmente e conduzidas para a caixa de recolha, instaladas nos decantadores, e seguem por 

gravidade para a estação elevatória.  

 

3.3.1.3. Tratamento Terciário  

 

(1) Filtração por microtamisação 

Para cumprir a legislação em relação aos SST, a ETAR dispõe de dois microtamisadores 

(Figura 17 (a)) com tela filtrante de malha de 100 µm instalados em canais de betão armado. Estes 

aparelhos estão equipados com lavagem automática da tela filtrante, sendo a água suja de 

lavagem encaminhada para o poço dos sobrenadantes e escorrências. Após este tratamento, o 

efluente aflui para um tanque enterrado (cisterna) para reutilização. Através da instalação de um 

grupo hidropneumático, a água é pressurizada, sendo desinfetada sob pressão através de uma 

unidade de desinfeção por radiação UV de dosagem 400 J/m2 (Figura 17 (b)). Esta unidade é 

constituída por duas lâmpadas que se encontram dentro de um reator de caudal admissível de 34 

m3/h e potência elétrica de 0,75 kW. 

 

 

Figura 16. Decantadores secundários. 
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(2) Desinfeção por radiação UV 

Aquando a construção da nova da ETAR no ano de 2008/2009, o sistema de tratamento por 

desinfeção UV por radiação UV, não fazia parte do projeto de execução. Este tratamento foi 

instalado no final do ano de 2012. Atualmente, o efluente antes de ser descarregado no meio 

hídrico, passa pelo tratamento por radiação UV (Figura 18 (a)), instalado em canal aberto 

construído em betão. A jusante deste sistema, está instalada uma comporta de Begemann (Figura 

18 (b)), que garante a submersão das lâmpadas, mantendo o nível de água constante a montante, 

independentemente do caudal. As lâmpadas UV são constituídas por 5 módulos de largura igual à 

do canal, sendo a sua limpeza totalmente automática. Na saída da ETAR, a jusante do tratamento 

UV, está instalado um Canal Parshall para medição do caudal de descarga. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Vista geral do tratamento por radiação UV (a) e imagem da comporta de Begemann e dos módulos de 
lâmpadas UV (b).  

 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

 

 
Figura 17. Microtamisadores usados na filtração do efluente decantado (a) e cisterna enterrada, com grupo 

hidropressor e de desinfeção (b). 

(a) 

(b) 
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3.3.2.  Tratamento da fase sólida 

 

O tratamento das lamas envolve dois processos essenciais: Espessamento mecânico com 

condicionamento químico e a desidratação mecânica, através do filtro banda. Estes processos 

ocorrem nas instalações do edifício da obra de entrada. 

 

(1) Espessamento mecânico 

As lamas resultantes da decantação apresentam elevado teor de humidade na sua 

constituição, sendo necessária esta etapa para reduzir o seu volume. O excesso de lamas é 

bombeado da câmara de repartição de caudal para o tambor de mistura. Neste tambor ocorre o 

condicionamento das lamas por adição de polímero (polieletrólito). Com auxílio da agitação 

mecânica ocorre a mistura, agregando os sólidos antes da entrada no equipamento de 

espessamento. Para esse efeito, existe uma unidade de preparação e doseamento automático de 

solução de polímero, com 0,4 m3 de capacidade e um tempo de maturação de 1 hora. Após este 

período a solução é bombeada pelas bombas doseadoras de polímero. Segundo os parâmetros de 

dimensionamento, a dosagem específica máxima de polímero corresponde a 5 kg/t MS (Material 

Seco) 

Após o condicionamento, as lamas são encaminhadas para o espessador mecânico (Figura 

19), do tipo tambor rotativo, com capacidade máxima de 240 kg MS/h/m (largura da tela filtrante), 

segundo o projeto de remodelação da ETAR. Este tratamento permite obter uma concentração de 

sólidos nas lamas espessadas na ordem dos 3 %, apresentando uma eficiência de captura de 

sólidos estimada em 90 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Unidade de preparação automática de solução de polímero (a),  tambor de mistura e espessador (b). 

(b) 
(a) (b) 
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(2) Desidratação mecânica 

Após o espessamento, as lamas são descarregadas no filtro banda, constituído por duas telas 

filtrantes sem adição de polímero. Este tratamento permite reduzir o teor de humidade de 97 % 

para 80-82 %. Através de um transportador horizontal, do tipo parafuso sem fim, as lamas são 

armazenadas num silo cilíndrico com fundo cónico, de 30 m3 de capacidade dotado de suporte 

elevado com cerca de 3,8 m para facilitar a descarga no camião de transporte.  

No dimensionamento da nova ETAR de Palmeira projetou-se também um sistema de mistura 

das lamas com cal, com um transportador/doseador antes do seu armazenamento, porém 

atualmente não se faz essa adição.  

As escorrências e sobrenadantes resultantes do espessamento e da desidratação, assim 

como a água de lavagem da tela filtrante, são encaminhados por gravidade para a elevatória dos 

sobrenadantes. 

 

3.3.3.  Sistema de desodorização  

A ETAR dispõe de um sistema de desodorização química, projetado para tratar o ar 

contaminado do edifício da obra de tratamento preliminar e do tratamento de lamas. Este sistema 

é constituído por 3 torres de lavagem em contracorrente (torre de lavagem com solução de ácido 

sulfúrico, com solução de hipoclorito de sódio e com solução de soda cáustica), que podem operar 

em série, ou individualmente, através do fecho da válvula de entrada de ar em cada torre. 

Atualmente, estas torres não estão em funcionamento, uma vez que, devido à ausência de odores, 

os responsáveis pela exploração da ETAR não consideram relevante o seu funcionamento. 

 

3.3.4. Monitorização do processo de tratamento 

Para caraterizar a qualidade do efluente ao longo do processo de tratamento, são efetuadas 

em laboratório um conjunto de análises a diferentes parâmetros (pH, CQO, CBO, NH4, NT, PT, SST 

e SSV). As amostras são recolhidas em diferentes locais do processo, quer para a linha líquida, 

quer para a linha sólida (Tabela A.4-1 e Tabela A.4-2 do Anexo A.4). Estas análises são efetuadas 

no Laboratório da Empresa AGERE, pelos técnicos responsáveis. 

O caudal afluente à ETAR, o pré-tratado enviado para o reator biológico, a purga de lamas, a 

recirculação e o efluente de descarga são registados diariamente, não só para controlo em termos 
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de faturação, mas também para determinação dos parâmetros operacionais fundamentais à 

eficácia do tratamento (Tabela A.4-3 - Anexo A.4). Além deste registo, o operador da ETAR efetua 

diariamente, o teste do pH ao afluente bruto, a decantabilidade na vala de oxidação e na 

recirculação, a medição da altura do manto de lamas nos dois decantadores e mede OD na vala de 

oxidação (Tabela A.4-5 - Anexo A.4). Os dados obtidos são utilizados para controlo interno, como 

por exemplo o teste da decantabilidade para apurar a necessidade de remoção de lamas e para 

detetar a existência de nitratos no decantador; a medição do manto de lamas para evitar o arraste 

de lamas, reduzindo o caudal de entrada ou aumentando a purga; e o OD para verificar se cumpre 

os limites estipulados. 

 

3.4. Dimensões das instalações 

As instalações da ETAR de Palmeira, compreendem vários órgãos de tratamento, e estações 

de recolha e elevação, quer do efluente pré-tratado e de sub-produtos, dimensionados de acordo 

com vários critérios. Em seguida apresentam-se as dimensões de alguns dos órgãos tratamento e 

das estações elevatórias essenciais ao processo de tratamento, assim como do edifício 

complementar, de exploração. 

A desarenação/desengorduramento ocorre num processo combinado em dois tanques 

paralelos, de volume útil e área superficial de 43 m3 e 13 m3, respetivamente. A Tabela 9 mostra as 

dimensões dos tanques dimensionados para este processo. 

Tabela 9. Dimensões do tanque de desarenação/desengorduramento. 

Denominação Unidade Valor 

Número de tanques  
 

2 

Caudal máximo unitário admissível de esgoto L/s 90 

Tempo mínimo de retenção hidráulica min 10 

Largura do tanque m 3,0 

Comprimento do tanque m 7,5 

Altura útil do tanque m 2,8 

Altura total do tanque m 3,3 

Inclinação do fundo % 10 

Secção da caleira de areia cm 65 x 35 

 

As dimensões úteis do reator biológico aeróbio para a digestão de óleos e gorduras 

apresentam-se na Tabela 10.  
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Tabela 10. Reator biológico aeróbio para tratamento dos óleos e gorduras. 

Denominação Unidade Valor 

Largura útil m 4,4 

Comprimento útil m 6,2 

Altura útil m 3 

Altura total m 4,6 

Volume útil m3 82 

 
O poço de bombagem do pré-tratado, cujas dimensões são indicadas na Tabela 11, está 

interligado ao tanque de desarenação/desengorduramento, para recolha das águas residuais após 

o tratamento preliminar.  

Tabela 11. Dimensões do poço de bombagem de efluente pré-tratado. 

Denominação Unidade Valor 

Largura m 2,2 

Comprimento total m 6,25 

Altura útil m 3,4 

Altura máxima m 4,0 

Volume útil do poço m3 20 

Inclinação do fundo % 0 

 
As principais dimensões do reator biológico por lamas ativadas são apresentadas na Tabela 

12. 

Tabela 12. Principais dimensões dos tanques de tratamento biológico, do tipo vala de oxidação. 

Denominação Unidade Valor 

Número de reatores biológicos   
2 

Número de compartimentos /reator   
2 

Comprimento total de reator m 35 

Largura do compartimento m 6 

Diâmetro do compartimento semicircular m 12 

Altura útil m 4,5 

Altura total m 5,2 

Largura do passadiço m 2 

 
Foram construídos 2 decantadores na área disponível (Tabela 13), tendo ficado de reserva a 

restante área para a possível construção de outro decantador. As características de 

dimensionamento estão expostas na Tabela A.2-3 - Anexo A.2.   
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Tabela 13. Dados dos decantadores. 

Denominação Unidade Valor 

Número de tanques  
2 

Diâmetro unitário m 16 

Altura útil do decantador m 2,5 

Área superficial unitária de 
decantação 

m2 196 

Volume unitário útil m3 657 

 

As escumas raspadas nos decantadores são encaminhadas por gravidade para a estação 

elevatória de escumas, sendo as dimensões apresentadas na Tabela 14.  

Tabela 14. Poço de bombagem da estação elevatória de escumas.  

Denominação Unidade Valor 

Diâmetro m 1,5 

Profundidade total m 2,5 

Volume útil m3 3,5 

 
As escorrências e sobrenadantes provenientes do tratamento de lamas, seguem para o poço 

dos sobrenadantes, com características de dimensionamento indicadas na Tabela 15.  

Tabela 15. Dimensões da estação elevatória de sobrenadantes. 

Denominação Unidade Valor 

Volume útil m3 15 

Largura útil m 2,5 

Comprimento útil m 2,5 

Profundidade útil m 2,5 

Profundidade total m 2,75 

 

Após o tratamento por microtamisação, a água residual é armazenada na cisterna para 

reutilização, como é o caso da lavagem da tela do filtro banda. A Tabela 16 mostra as dimensões e 

capacidade deste tanque de armazenamento.  
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Tabela 16. Tanque de armazenamento de água para reutilização.  
 

Denominação Unidade Valor 

Volume útil m3 20 

Altura útil m 2 

Largura útil m 2,5 

Comprimento útil m 4 

Folga superior m 0,75 

Tempo de retenção mínimo min 60 

   
O edifício de exploração (Tabela 17) está dividido em vários compartimentos, estando o 

tanque de armazenamento mencionado anteriormente, adjacente a este edifício.  

Tabela 17. Edifício de exploração.  

Denominação Unidade Valor 

Área útil m
2
 42 

Divisões: 
  

Corredor de entrada m2 1,8 x 6,0 

Sala de Comando m2 3,0 x 6,0 

Compartimento de armazenamento e de análise m2 3,0 x 4,0 

Instalação Sanitária m2 2,0 x 3,0 
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Legenda: 

 

 
3.5. Circuitos Hidráulicos 

A Figura 20 apresenta 

a representação dos 

circuitos da linha líquida e 

da linha de lamas, 

associados ao processo de 

tratamento da ETAR de 

Palmeira.  

Na Figura A.5-1 - 

Anexo A.5, encontram-se as 

especificações dos circuitos 

hidráulicos (diâmetros, 

material de construção e 

regime de escoamento).  

 Figura 20. Representação dos circuitos da linha líquida e da linha de lamas (adaptado de Plantas elaboradas pela Empresa AGERE). 

 

1-Circuito de lamas em excesso 6-Circuito de Entrada de afluente nos decantadores da câmara de repartição 11- Trop-plein do poço da estação Elevatória de esgoto pré-tratado 
2-Circuito do pré-tratado ao Reator biológico 7-Circuito de saída de efluente decantado para a câmara de repartição 12-By-Pass da Câmara de tempestade 
3-Circuito dos sobrenadantes e escorrências 8-Circuito de afluente aos microtamisadores da câmara de repartição 13-Circuito de caudal afluente à ETAR 

4-Circuito do efluente do reator biológico à câmara de repartição 9-Circuito de escumas do decantador ao digestor aeróbio de gorduras 14-Circuito de água residual do edifício de exploração à Estação elevatória 

5-Circuito de recirculação de lamas 10-Circuito de água filtrada para reutilização  
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3.6. Instrumentação e Controlo Automático 

A exploração de uma ETAR envolve a monitorização e controlo constantes, com a finalidade 

de maximizar a eficiência do processo de tratamento e rentabilizar os custos energéticos. Para tal, 

existem diferentes tipos de instrumentação destinada a medição e detecção. Existe ainda uma 

interface gráfica, que permite ao operador visualizar e efetuar um controlo automático do 

funcionamento das várias etapas de tratamento, pois alguns sistemas funcionam de modo 

contínuo, enquanto outros têm ciclos de funcionamento temporizado.   

 

(1) Canal Parshall: obra de entrada e saída do efluente final  

O caudal do afluente e de descarga final é medido através da determinação do nível de 

escoamento a montante do Canal Parshal. Este Canal é adequado para medições em canal aberto. 

Uma sonda monitoriza continuamente a altura da água por ultrassons, sendo o sinal processado 

num conversor, que o transforma em caudal instantâneo e volume acumulado, ao mesmo tempo 

que envia os dados para o sistema de supervisão.  

O caudal é função da altura da lâmina de água a montante e da dimensão da secção 

estrangulada, de acordo com a seguinte relação matemática, representada pela Equação (3.1) 

([25], [26]). O valor dos coeficientes C e n dependem da dimensão da estrutura estrangulada, 

podendo ser afetados pelo grau de submersão (Tabela 18).  

 

Q = Cha
n                                                                                                                                                                             (3.1) 

 

sendo,  

Q - Caudal que atravessa o canal, m3/s. 
ha - Altura de água a montante da secção estrangulada, m. 
C, n - Coeficientes que variam em função da dimensão da seção estrangulada. 
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Tabela 18. Valores dos coeficientes C e n em função da largura da secção estrangulada do Canal Parsall (ASTM D1941-
91 (reaprovado 2013). 

Seção estrangulada Coeficiente 

(in) (mm) C n 

1 25 0,0604 1,55 

2 51 0,1207 1,55 

3 76 0,1765 1,55 

6 152 0,3812 1,58 

9 229 0,5354 1,53 

12 305 0,6906 1,55 

24 610 1,4286 1,55 

36 914 2,1840 1,57 

48 1219 2,9353 1,58 

60 1524 3,732 1,59 

 

O Canal está programado com base num valor máximo de altura do nível de esgoto a 

montante, ou seja o set-point definido como o valor de alarme (Figura A.6-1 - Anexo A.6). Quando 

o nível atinge o valor máximo, o detetor comunica com o atuador motorizado da comporta do 

descarregador de tempestade e a ETAR entra em by-pass.  

 

(2) Gradagem grossa e tamisagem fina 
 

Os step-screens da gradagem grossa ou da tamisagem fina, estão sujeitos a controlo 

automático ou manual, estando geralmente temporizados para funcionamento de 3 em 3 

minutos. A limpeza é automática efetuada por lamelas móveis. 

 

(3) Tanque de desarenamento/desengorduramento 

As operações de desarenamento e desengorduramento são totalmente automáticas. O 

fornecimento de ar em cada tanque é assegurado por dois compressores temporizados (arranque 

10 minutos/paragem 1 minuto). As bombas de membrana dupla enviam a areia depositada no 

tanque para o classificador, que está temporizado para um funcionamento de 1 minuto e paragem 

150 minutos.  
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(4) Estação elevatória de efluente pré-tratado  

O grupo eletrobomba funciona automaticamente em função do nível de água no poço do 

pré-tratado. A tecnologia de controlo eletrónico, desta estação é efetuada através da instalação 

de uma sonda submersível de pressão hidrostática, que mede continuamente o nível de água no 

poço e controla o funcionamento das bombas. A Tabela A.6-2 - Anexo A.6 apresenta o nível de 

efluente pré-estabelecido para o regime de arranque/interrupção das bombas. Quando o nível de 

água na Estação Elevatória de pré-tratado atinge os 3,5 m, em relação ao fundo, o caudal em 

excesso é descarregado através de um trop-plein, para ser encaminhado para o meio hídrico. 

 

(5) Reator biológico  

Os 8 agitadores submersíveis, estão sincronizados com os difusores, alternando o seu ciclo 

de funcionamento, de 30 em 30 minutos. O tanque de arejamento está ainda equipado com duas 

sondas de OD, para monitorização contínua e regularização do funcionamento dos compressores 

de ar. No compartimento de entrada de caudal no reator biológicos, existem ainda 2 comportas 

manuais onde se pode controlar a abertura do orifício submerso.  

 

(6) Câmara de repartição de caudal 

O caudal que entra/sai da câmara de repartição de caudal, que faz a interligação hidráulica 

do reator biológico e dos decantadores, é controlado exclusivamente por gravidade, à exceção da 

recirculação e purga. As comportas instaladas nas condutas de entrada e de saída, são controladas 

automaticamente com atuadores motorizados, ou manualmente (Figura 15 e Figura 21).  

 

Figura 21. Comportas instaladas na 
câmara de repartição de caudal com 
controlo automático, ou manual.  
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A Tabela 19 faz referência dos equipamentos mecânicos e ao controlo, nas etapas 
fundamentais do processo de tratamento. 

Tabela 19. Equipamentos mecânicos e regime de funcionamento, utilizados em diferentes fases do tratamento.  

Operação Equipamentos mecânicos Regime de Funcionamento 

Purga de Lamas 

2 (1+1) bombas centrífugas 
submersíveis; 
Caudal unitário: 30 m3/h; 
Caudalímetro eletromagnético de 
seção cheia. 

Por temporização modificável da velocidade das bombas, 
de acordo com as lamas afluentes ao filtro banda. O 
funcionamento destas bombas está sincronizado com os 
equipamentos de condicionamento, espessamento e  
desidratação. 

Armazenamento 
das lamas 

desidratadas 
Parafuso sem fim 

Funcionamento temporizado, durante os ciclos de 
desidratação (3 minutos ON/ 3 minutos OFF). 

Recirculação das 
lamas 

4 (3+1) bombas centrífugas; 
Caudal unitário: 21 L/s; 
 Caudalímetro eletromagnético 
de seção cheia. 

Funcionamento automático temporizado (25 minutos ON/ 
5 minutos OFF), à exceção de uma das bombas, que 
geralmente está programada manualmente. Controlo 
manual, por supervisão das lamas nos decantadores. 

Elevação do 
caudal do poço 

das escorrências 

2 (1+1) bombas submersíveis 
-Caudal unitário: 56 m

3
/h. 

Funcionamento intermitente da bomba com interruptor 
flutuante. 

Elevação do 
caudal do poço 

das escumas 

1 bomba submersível; 
Caudal unitário: 10 m3/h. 

Funcionamento intermitente da bomba com interruptor 
flutuante. 
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Capítulo 4. Funcionamento da ETAR 

 

4.1. Simulação do Funcionamento da Etapa de Tratamento Biológico 

Neste ponto efetua-se a simulação do comportamento devidamente adequado numa ETAR 

do tipo a de Palmeira, para três cenários e dois projetos diferentes. O cenário 1 correspondente a 

uma época de estiagem, o cenário 2 a uma fase normal e o terceiro cenário a uma época de chuva. 

Além destes três cenários considerou-se a simulação para dois projetos, o projeto 1 e os 2 

concebidos para duas épocas normais.  

A diferença entre os dados considerados nos cenários e nos projetos reside nos caudais, que 

estão relacionados com as condições atmosféricas (no caso dos cenários) e consequentemente 

com as concentrações de poluentes afluentes à ETAR (Tabela A.7-1 - Anexo A.7). Tendo em 

consideração a eficácia do pré-tratamento, resultaram nas cargas poluentes afluentes ao reator 

biológico (Tabela 20). No caso dos cenários assume também apenas uma vala em funcionamento. 

Os dados iniciais foram baseados nas análises dos parâmetros de qualidade da ETAR de 

Palmeira e nos registos diários de caudais de entrada, no ano de 2015, janeiro e fevereiro de 2016.  

Tabela 20. Dados admitidos de caudal e cargas poluentes afluentes ao reator biológico. 

  Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Projeto 1 Projeto 2 

Dados iniciais      

Parâmetro Unidade Valor 

Caudal médio afluente: m
3
/d 1 500 3 000 4 500 4 800 6 560 

 
m3/h 63 125 188 200 273 

Cargas poluentes afluentes ao tratamento biológico (1) 

SST kg/d 432 473 446 2 592 2 592 

CBO kg/d 656 656 641 1 644 1 644 

CQO kg/d 1188 1320 1287 3520 3 520 

NTK kg/d 118 135 123 470 470 

PT kg/d 20 21 23 60 60 

(1) A determinação destes valores teve-se em consideração a eficácia do pré-tratamento (Tabela A.7-1 - Anexo A.7) 

 

A Tabela 21 apresenta as condições previstas do funcionamento do reator biológico, 

considerando como objetivo a obtenção de um determinado valor fixo da razão F/M nos cenários 

e no caso da formulação dos projetos este parâmetro como critério de dimensionamento.  
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Tabela 21. Condições previstas para o funcionamento do reator biológico. 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Projeto 1 Projeto 2 

Parâmetro Unidade Valor 

Número de valas de oxidação 
em serviço: 

 1 1 1 2 2 

Volume unitário útil das valas m3 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Valor desejável de F/M 
kg CBO/kg 
MLVSS/d 

0,12 0,13 0,13 0,22 0,22 

TRH (1) h 38 19 13 24 18 

Concentração de MLVSS (2) mg/L 2 156 1 990 1 947 1 474 1 474 

Razão de MLVSS/MLSS  0,8 0,8 0,8 0,85 0,85 

Concentração de MLSS (3) mg/L 2 695 2 488 2 434 1 735 1 735 

Grau de nitrificação previsto (4) % 81 67 45 85 79 

Caudal previsto de recirculação 
de lamas decantadas, Qr (5) 

m3/d 435 877 1 448 899 1 377 

Razão de recirculação, Qr/Q (6) % 121 244 402 250 382 
(1) Número de valas de oxidação em serviço x volume unitário das valas / caudal médio afluente 
(2) Carga de CBO afluente ao reator biológico/ (razão F/M) / Número de valas de oxidação em serviço x Volume 
unitário das valas  
(3)

 Concentração de MLVSS / (Razão de MLVSS/MLSS) 
(4) (Concentração de NTK afluente ao tratamento biológico- Concentração NTK efluente) /(Concentração NTK afluente 
ao tratamento biológico) x 100 
(5) Caudal médio afluente x Concentração de MLSS / Concentração de lamas decantadas (considera-se 1,2 % = 12 
kg/m3 no caso de cenário 1) - Concentração de MLSS   
(6) Caudal de recirculação/ caudal médio afluente 

 

A Tabela 21 mostra que o TRH é comparável aos valores previstos por Metcalf and Eddy 

(2003)[3] (15 – 30 d) (Tabela 6), e no caso dos cenários apenas com uma vala em funcionamento. 

A concentração de MLVSS é afetada pela carga de CBO afluente e pela razão F/M estipulada. 

No caso dos cenários, o 1 e o 2 como têm a mesma carga de CBO afluente, um ligeiro aumento de 

F/M no cenário 2 conduz a uma concentração de MLVSS ligeiramente inferior. Nos projetos o valor 

de MLVSS é inferior, pois apesar da carga de CBO ser superior na entrada do reator biológico, um 

valor mais elevado de F/M, indica a existência de uma menor quantidade de MLVSS.  

 

A Tabela 22 evidencia o comportamento dos vários cenários e dos projetos em relação à 

produção de lamas biológicas e à idade das lamas. 
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Tabela 22. Simulação da produção de lamas biológicas e da idade das lamas. 

 

(1)
 Fator de conversão a x (Carga de CBO afluente - Q médio afluente x Concentração de CBO no efluente) 

(2) Carga de NTK afluente x Grau de nitrificação previsto x Fator de conversão n 
(3) Número de valas de oxidação em serviço x Volume unitário útil das valas x Concentração de MLVSS x Fator de 
conversão b 
(4) (Produção aparente de lamas biológicas + Produção aparente de lamas nitrificantes) - Perda de biomassa por 
respiração endógena 
(5) Produção total de biomassa / Razão de MLVSS/MLSS 
(6) Q médio afluente x SST no efluente 
(7) Número de valas de oxidação em serviço x Volume unitário útil das valas x Concentração de MLSS nas valas de 
oxidação + Quantidade existente de lamas decantadas  
(8) Quantidade total de lamas biológicas no sistema / Produção total de lamas  

 

A produção total de lamas (Tabela 22) é superior na simulação dos projetos devido à carga 

de CBO e de NTK afluente ser superior. Quanto à idade das lamas constata-se uma acentuada 

discrepância nos valores obtidos nos cenários e nos projetos. O baixo valor no caso dos projetos é 

devido à produção total de lamas ser superior, consequência da remoção de CBO ser mais 

elevada.  

 

 A simulação dos vários parâmetros associados ao funcionamento dos decantadores é 

apresentada na Tabela 23.  

 

 

 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Projeto 1 Projeto 2 

Parâmetro Unidade  Valor 

Fator de conversão, a 
kg MLVSS/kg CBO 

oxidada 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Fator de conversão, n 
[3]

 kg MLVSS/kg N 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Fator de conversão, b 
kg MLVSS 

oxidada/kg MLVSS 
no reator /d 

0,065 0,06 0,055 0,05 0,05 

Produção aparente de 
lamas biológicas (1) 

kg MLVSS/d 438 410 371 1 078 1 045 

Produção aparente de 
lamas nitrificantes (2) 

kg MLVSS/d 50 48 30 211 197 

Perda de biomassa por 
respiração endógena (3) 

kg MLVSS/d 336 287 257 354 354 

Produção total de biomassa 
(4) 

kg MLVSS/d 152 171 144 935 888 

Produção total de lamas 
(5)

 kg MLSS/d 190 213 180 1 100 1 045 

Quantidade total de lamas 
biológicas no sistema (7) 

kg MLSS 
7 261 6703 7 273 8 734 8 734 

Idade de lamas calculada (8) d 38 31 40 8 8 
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Tabela 23. Comportamento dos parâmetros associados ao funcionamento dos decantadores. 

  Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Projeto 1 Projeto 2 

Parâmetro Unidade Valor 

Número de decantadores em 
serviço  

1 1 2 2 2 

Volume unitário útil de tanque m3 657 657 657 657 657 

Área superficial unitária útil do 
decantador m2 

196 196 196 196 196 

Carga hidráulica superficial (1) m3/m2/d 10 20 15 15 20 

TRH (sem recirculação) (2) h 10,5 5,3 7,0 6,6 4,8 

TRH (com recirculação) (3) h 8 4,1 5,3 5,5 4,0 

Carga superficial de sólidos (4) kg 
MLSS/m2/h 

1,1 2,0 1,5 1,1 1,5 

Altura do manto de lamas a 
manter m 

1,5 1,5 1,5 0,6 0,6 

Quantidade existente de lamas 
decantadas (5) kg MLSS 

793 732 1 432 408 408 

Concentração de lamas 
decantadas, Xv,u % 

1,2 1,1 1 1,1 1 

Dias de funcionamento de 
tratamento de lamas: /semana 

3 3 4 5 5 

Caudal  de purga de lamas (6) m3/d 37 45 31 140 146 

Horas de funcionamento de 
purga por dia h/d 

4 3 4 4 4 

Caudal de purga de lamas (7) m3/h 9 15 8 35 37 
(1) (Caudal médio afluente ao Reator Biológico + Qr) / Número de decantadores em serviço x Área superficial unitária 
útil do decantador 
(2) Volume unitário útil de tanque x Número de decantadores em serviço / Caudal médio afluente ao reator biológico  
(3) Volume unitário útil de tanque x Número de decantadores em serviço / Caudal médio afluente ao reator biológico + 
Qr 
(4) (Caudal médio afluente ao reator biológico + Qr) x Concentração de MLSS no reator biológico / Número de 
decantadores em serviço x Área superficial unitária útil do decantador 
(5)

 Número de decantadores em serviço x Área superficial unitária útil do decantador x Altura do manto de lamas a 
manter x Concentração de MLSS no reator biológico 
(6) (Produção total de lamas / Concentração de lamas decantadas x 7 dias da semana) / Dias de funcionamento de 
tratamento de lamas 
(7) Caudal de purga de lamas / Horas de funcionamento de purga por dia 

 

No cenário 3 (época de chuva), uma vez que o caudal é mais elevado deve-se operar com 2 

decantadores para baixar ao valor de carga hidráulica superficial. Dado que a produção de lamas é 

superior no caso dos projetos, consequentemente o caudal de purga também apresenta um valor 

mais elevado, quando comparado com os cenários. 

 

4.2. Análise dos parâmetros de controlo da qualidade do efluente 

 Para caraterizar a qualidade do efluente, efetuou-se num determinado período de tempo a 

recolha de amostras, do afluente à ETAR e em vários pontos da linha de tratamento. Estas 
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amostras foram analisadas relativamente a alguns dos parâmetros de qualidade, no laboratório da 

empresa ETAS – Empresa de Tratamentos e Serviços de Água, Lda, pela Eng.ª Paula Sá Luis. 

A Tabela 24 apresenta os valores obtidos para a concentração de SST, CQO total, CQO 

dissolvido e NTK do afluente bruto, e a determinação da respetiva carga poluente. No que respeita 

às condições atmosféricas, nos diferentes dias de recolha apresentaram condições meteorológicas 

de sol, à exceção do primeiro dia (12 de maio) com precipitação.  

Tabela 24. Análises efetuadas ao afluente bruto. 

 

Data das Recolhas 

 Parâmetro 12-05 20-05 25-05 02-06 09-06 
 

Caudal afluente, m3/d 5767 4017 3882 3254 3164 
 

Concentração poluente, mg/L Média 

SST 123 334 139 362 107 213 

CQO total 224 391 371 301 311 320 

CQO dissolvido 147 157 154 140 147 149 

NTK 33 47 45 58 35 44 

Carga poluente, kg/d 
 

SST 709 1 342 540 1 178 338 
 

CQO total 1 292 1 571 1 440 979 983 
 

CQO dissolvido 848 631 598 456 465 
 

NTK 190 189 175 189 - 
 

 

Na Tabela 25 podem-se observar os valores obtidos para as análises ao efluente pré-tratado. 

Por comparação com as concentrações obtidas no afluente bruto, constata-se que estes 

parâmetros apresentam valores superiores, o que não está de acordo com a eficiência do pré-

tratamento prevista. Esta discrepância pode ser atribuída à escolha do local de recolha não ter 

sido a mais correta, não sendo representativa da realidade.  

Tabela 25. Valores das análises efetuadas ao efluente pré-tratado. 

 
Data das Recolhas 

 
Parâmetro 12-05 20-05 25-05 02-06 09-06 

 
Concentração no efluente pré-tratado, mg/L 

SST 209 380 205 429 421 

CQO total 297 474 401 481 521 

CQO dissolvido 94 124 107 157 114 

NTK 31 41 45 36 - 
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 As amostras apresentadas na Tabela 26 foram recolhidas no efluente decantado, antes do 

tratamento terciário. Em relação aos parâmetros analisados, verifica-se que o efluente cumpre 

com os valores previstos na lei, à exceção da recolha do dia 9 de junho, facto que se deve à 

ocorrência de uma descarga imprevista. Esta tabela mostra também a eficiência global da ETAR. 

Tabela 26. Amostras recolhidas no efluente decantado. 

 
Data das Recolhas 

 

  

Parâmetro 12-05 20-05 25-05 02-06 09-06 
 

 

Concentração do efluente decantado, mg/L Média 
Eficiência global da 

ETAR, % 

SST 9 12 12 20 68 213 89 

CQO total 43 50 53 70 94 320 81 

CQO dissolvido 43 43 43 50 40 149 70 

NTK 2 7 6 16 32 44 71 

 

 

 Efetuou-se também a análise ao licor misto, constatando-se que a concentração de MLSS 

obtida (Tabela 27) excede os valores previstos por Metcalf and Eddy [3] (3 000- 5 000 mg/L) para 

um reator do tipo vala de oxidação. 

Tabela 27. Valores da concentração de MLSS, para as amostras analisadas. 

 
Data das Recolhas 

 
Parâmetro 12-05 20-05 25-05 02-06 09-06 

 
Concentração de MLSS, mg/L 

MLSS, mg/L 5 283 5 755 6 412 7 803 8 068 

 

 

4.3. Identificação dos Problemas Levantados pela LUSÁGUA na Operação e Controlo 

Em seguida descrevem-se os problemas diagnosticados pela Empresa LUSÁGUA, na 

operação e controlo da ETAR. Salienta-se que nem todos os problemas foram encontrados e/ou 

verificados durante o período do presente trabalho. 

 

(1)  Caudal de efluente bruto 

O caudal médio de esgoto, de dimensionamento da ETAR corresponde a 6 560 m3/d, no 

entanto ao longo dos últimos anos, tem vindo a constatar-se que a ETAR não admite para 
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tratamento um caudal superior a 2 000 - 3 000 m3/d. Quando se força a entrada de um caudal 

superior, os compartimentos periféricos da estrutura hidráulica a montante da vala de oxidação 

transbordam e verifica-se o arraste de lamas com o efluente nos descarregadores dos 

decantadores. 

 

(2) Tanque de desarenamento/desengorduramento 

Verifica-se uma baixa eficiência das bombas de remoção da areia, que estão 

constantemente paradas devido a avaria. Estas paragens consecutivas provocam acumulação 

excessiva de areia na caleira central dos tanques, com consequentemente acumulação no fosso 

para onde são arrastadas, através do raspador de fundo.  

 

(3) Digestor aeróbio de gorduras 

Esta etapa de tratamento, não se encontra a operar, no entanto os óleos e gorduras 

raspados à superfície do tanque de desarenação e de desengorduramento, continuam a ser 

descarregados por gravidade para as caixas de recolha e encaminhados para o digestor. O SBR não 

é efetuado, pelo que os óleos e as gorduras são enviados por bombagem para a estação elevatória 

do pré-tratado. 

 

(4)  Tratamento biológico 

Além da situação que se referiu anteriormente, no que respeita ao transbordo dos 

compartimentos periféricos da vala de oxidação, verifica-se, ocorrendo sobretudo no inverno, um 

elevado nível do manto de lamas, principalmente no decantador 2, sucedendo por diversas vezes 

o arraste de lamas com o efluente decantado. Uma das medidas que o operador toma de 

imediato, para tentar solucionar esta situação, é o fecho da válvula de saída do decantador 1 e 

com a recirculação no máximo tenta baixar a altura do manto de lamas do decantador 2. 

 

(5)  Cisterna de armazenamento de água filtrada para reutilização 

A água de serviço usada na ETAR, para lavagem das instalações, da tela do espessador 

mecânico e da tela do filtro banda e outros equipamentos, assim como para pulverização da 
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espuma formada nos decantadores, encontra-se armazenada num tanque enterrado, localizado 

após a filtração por microtamisação. Contudo, as bombas de pressurização instaladas não têm 

capacidade, em termos de caudal bombeado para suprir todas as necessidades de utilização. Um 

outro problema recorrente diz respeito às lamas atingirem a cisterna, nas situações em que ocorre 

o seu arraste nos decantadores, levando à paragem do grupo hidropressor devido à qualidade da 

água não permitir a sua utilização. Como consequência, a ETAR deixa de ter água para lavagem do 

filtro banda, uma vez que a água da rede de abastecimento não tem pressão suficiente para esta 

lavagem.  

 

(6)  Desidratação das lamas 

Um dos problemas que se verifica quando o filtro banda está a efetuar a desidratação das 

lamas, é o facto de não se conseguir fazer a recirculação em simultâneo, pois o poço de lamas, ou 

não tem lama suficiente ou a lama está demasiado líquida.  

Um outro inconveniente, que por vezes afeta o processo de tratamento, é a baixa eficácia do 

filtro banda devido a problemas mecânicos relacionados com a pressão aplicada na tela filtrante, 

através da qual passa a lama espessada. 

 

(7) Corrosão em algumas superfícies metálicas 

No edifício da obra de entrada, algumas superfícies metálicas apresentam corrosão (Figura 

22), como é o caso das canópias de insonorização dos compressores, dos painéis metálicos de 

comando, entre outras. Este facto poderá estar associado à libertação de gases, que também 

provocam odor e à ventilação insuficiente. A maior parte destas substâncias resultam da 

decomposição anaeróbia da matéria orgânica contendo enxofre [27]. 

 

  

 (a) 

(b) Figura 22. Corrosão nas 
canópias de insonorização 
dos compressores (a) e 
nos painéis metálicos de 
comando (b). 
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(8) Lamas na superfície dos decantadores 

Um outro problema que se verifica, principalmente nos dias mais quentes, é o aparecimento 

de uma película de lamas à superfície dos decantadores secundários (Figura 23). Esta ocorrência 

poderá estar relacionada com a existência de “lamas velhas” e também devido ao nitrato formado 

no reator biológico poder-se escapar e seguir para o decantador.  

 

Figura 23. Película de lamas à 
superfície do decantador 1. 

 

  

 

 

 

4.4. Consequências Negativas dos Problemas Detetados 

Após identificação dos problemas que provocam instabilidade na operação da ETAR, faz-se 

uma análise do seu impacto, a nível ambiental, em relação à própria empresa de exploração e aos 

técnicos responsáveis.  

 

(1) Caudal afluente à ETAR 

 Um dos principais problemas observados na ETAR é incapacidade no tratamento de caudais 

afluentes acima de um determinado intervalo de valores, provocando o transbordo do reator 

biológico, e o arraste de lama nos decantadores. Esta situação prejudica o tratamento por 

microfiltração nos tamisadores, levando à acumulação de lamas na água de reutilização para as 

lavagens de serviço. Contudo, uma das estratégias que os responsáveis adotam para minimizarem 

esses efeitos negativos, é o aumento do set-point máximo do Canal de Parshall, de modo a que a 

descarga aconteça no trop-plein do poço do pré-tratado, para desta forma se efetuar o pré-

tratamento ao caudal afluente, evitando que a descarga contenha elevada quantidade de sólidos 
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suspensos e gorduras. Esta situação crítica poderá estar relacionada com o dimensionamento das 

bombas submersíveis, que elevam o caudal para o reator biológico, ou com problemas na 

admissão do caudal através da entrada submersa no compartimento periférico do tanque 

biológico.  

 

(2) Tanque de desarenamento/desengorduramento 

A insuficiência verificada na remoção da areia pelas bombas de membrana dupla, pode ser 

devida à pressão de sucção não ser suficiente para remover a areia depositada. A acumulação de 

areia, exige uma manutenção regular em termos de limpeza/desobstrução dos tanques, 

envolvendo custos mais elevados para a empresa. 

 

(3) Digestor aeróbio de gorduras 

Como o digestor de gorduras não se encontrar a funcionar (Figura 24), as gorduras após 

encaminhadas por gravidade para o poço onde deveria ocorrer a sua digestão, são bombeadas 

para a estação elevatória da água residual pré-tratada, tendo que ser retiradas manualmente pelo 

operador. A imagem da Figura 25 mostra a acumulação de gorduras no poço do pré-tratado.   

 

Esta acumulação de gordura pode ser considerada insignificante, pois não está a afetar a 

qualidade do efluente tratado. 

 
 

\  

Figura 24. Digestor aeróbio de gorduras. Figura 25. Acumulação de óleos e gorduras na Estação 
Elevatória do esgoto pré-tratado. 

Gorduras acumuladas 
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(4) Tratamento biológico 

Observa-se que a valas de oxidação, apresentam um excesso de lamas, escuras e estáveis à 

sua superfície (Figura 26). Como causas aparentemente mais prováveis, poderá indicar uma 

elevada idade das lamas, assim como o tempo de retenção hidráulica. 

 

A variação da idade das lamas irá modificar todo o processo de desempenho do sistema de 

lamas ativadas, incluindo as taxas de nitrificação, a produção de lamas, a sua estabilidade e a taxa 

de consumo de OD [28]. É necessário uma idade das lamas elevada neste tipo de tratamento, por 

causa do alcance de determinados objetivos específicos como a nitrificação, no entanto se for 

excessiva pode resultar em problemas relacionados com a separação sólido-líquido nos 

decantadores e os custos de arejamento são mais elevados para manter o excesso de biomassa. 

 

(5) Tanque de água filtrada para reutilização 

Os problemas relacionados com a água filtrada para reutilização têm a ver com o caudal 

bombeado não ser suficiente para suprir todas as necessidades de utilização e com a paragem do 

grupo hidropressor, quando as lamas atingem a cisterna de armazenamento. Esta situação 

prejudica o tratamento de lamas, já que o filtro banda e o espessador mecânico, sem lavagem 

regular da tela filtrante não podem funcionar.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26. Excesso de lamas biológicas, observadas na vala de oxidação. 
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(6) Desidratação das lamas 

As interrupções verificadas com o funcionamento do filtro banda afetam o processo de 

purga e consequentemente a recirculação, que terá que ser aumentada para evitar um aumento 

excessivo no manto de lamas dos decantadores. Este facto prejudica o sistema, aumentando mais 

a concentração de MLSS no reator, acumulando lamas “velhas”. No entanto, as lamas devem ser 

removidas frequentemente, para manter um nível de MLSS constante no sistema [22]. 

 

(7) Corrosão em superfícies metálicas 

A água residual urbana apresenta uma composição propícia à formação de odores, uma vez 

que inclui proteínas, hidratos de carbono, óleos, gorduras e ureia [3]. A hidrólise, oxidação ou 

decomposição microbiológica podem originar compostos com odores indesejáveis [29]. Segundo 

Joher et al. (1996) [30], Walsh (1996) [31], Vincent (2001) [32] e Karageorgos et al. [27], a 

ocorrência de odores desagradáveis numa ETAR está associada à presença, predominante, de 

amoníaco (NH3), sulfeto de hidrogénio (H2S); mercaptanos (mercaptano de metilo (CH3 SH)); 

aminas (metilaminas, etilaminas, escatol e indol) e ácidos gordos voláteis (como o ácido fórmico, 

acético e butírico).    

 

(8) Lamas na superfície dos decantadores 

 O aparecimento de pequenas partículas, semelhantes a cinza flutuante na superfície do 

decantador secundário pode ser atribuído a um fenómeno conhecido por ashing. Esta ocorrência 

é geralmente devido a células mortas, lama e partículas de gordura, tendo como causas prováveis 

[33]: a ocorrência da desnitrificação no clarificador; a razão F/M muito baixa; e o licor misto com 

um teor invulgar de gordura.  

 Se os níveis de OD forem suficientemente baixos e se existir alguma matéria orgânica 

disponível, ocorrerá a desnitrificação, produzindo o azoto como subproduto. Este gás é pouco 

solúvel em água, formando bolhas gasosas, que causam a ascensão das lamas ativadas no 

decantador [9]. Os problemas de desnitrificação são mais acentuados durante os meses mais 

quentes, podendo ser mais graves se as lamas filamentosas estiverem presentes, devido à 

possibilidade de aprisionamento de bolhas de azoto nestas lamas [9]. 
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 Segundo Tim Hobson (2009) [17], este fenómeno ocorre devido à idade das lamas ser 

bastante elevada. Estas lamas podem provocar o aparecimento de partículas finas em suspensão 

(pin floc), podendo resultar num efluente turvo [13]. Estas suposições podem ter como 

consequência, a saída de lamas com o efluente decantado, ultrapassando os parâmetros de 

qualidade em termos de SST. Contudo, lamas flutuantes de quantidade relativamente reduzida tal 

como o caso da ETAR, podem ser facilmente controladas pelos septos existentes nos decantadores 

que excluem a saída das lamas com efluente. 
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Capítulo 5. Análise Técnica dos Problemas 

 

5.1. Fiabilidade dos Instrumentos de Medição de Caudal 

As medições de caudal assumem um papel muito importante, no tratamento e gestão das 

ETAR. São efetuadas de forma relativamente simples, recorrendo à instalação de equipamentos 

adequados em conformidade com os regimes hidráulicos nos locais de medição: entrada e saída 

da ETAR, condutas de recirculação e remoção de lamas. 

A instalação de equipamentos de medição dos caudais de escoamento nas ETAR é 

indispensável, para uma exploração e gestão adequada. Estas medições são efetuadas geralmente 

através de dois métodos mais comuns, medição do nível de água no Canal Parshall e através do 

medidor do tipo eletromagnético com seção cheia. Para garantir a fiabilidade destas medições e 

evitar erros de leitura consideráveis, é fundamentar obedecer a vários requisitos na instalação 

destes equipamentos, quer sejam hidráulicos ou de outro tipo.   

 

(A) Canal Parshall  

Em seguida apresentam-se alguns dos pontos a considerar na instalação do Canal Parshall: 

-Condições a montante [34]: devem promover o fluxo laminar na entrada do canal, 

completamente livre de turbulências; a declividade não deve provocar uma velocidade excessiva; 

o valor ideal de inclinação para canais pequenos é de 2 % e para canais maiores de 3 %. 

-Crista do canal [35]: a crista do medidor (seção convergente) deve estar rigorosamente em nível, 

de moda a possibilitar o mesmo caudal para o mesmo nível ao longo da largura do medidor.  

-Condições a jusante [34]: não devem permitir a ocorrência de regime de fluxo submerso, uma 

inclinação abrupta imediatamente a jusante da zona de medição, ou uma queda livre pode 

eliminar a possibilidade de condições de fluxo submerso.  

 

Pode construir-se uma rampa no início da seção convergente (Figura 27), com declive que 

vai depender do estudo prévio. Um ângulo de 2˚ ou 3˚ já conduz a um bom escoamento, assim 

como uma rampa de acesso no máximo de 45˚ garante uma entrada sem turbulência.  
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Além destes aspetos, o canal não deve flutuar fora da posição de colocação, devido à 

pressão de argamassa e as dimensões internas não devem ser alteradas devido à pressão desse 

material. A Figura 27 apresenta um esquema que resume as várias condições a considerar na 

instalação do Canal Parshall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Condições básicas na instalação do Canal Parshall (adaptado de [35]). 

 

O detetor de nível ultrassónico, associado ao canal, é dotado de um software de 

reconhecimento do eco bastante preciso, no entanto, uma correta medição depende sempre de 

uma análise da aplicação e de um projeto adequado a cada caso. 

 

(B) Caudalímetro eletromagnético de seção cheia 

O princípio de transdução de um caudalímetro eletromagnético baseia-se na lei de Faraday 

da indução eletromagnética, cuja magnitude ocorre em proporção à velocidade da água que passa 

no sensor [36]. O caudalímetro eletromagnético usado num escoamento sob pressão é constituído 

fundamentalmente por um elemento primário (sensor ou transdutor), que cria um campo 

magnético através do qual se escoa o líquido e um elemento secundário, construído com meios 

eletrónicos (conversor), que transforma o sinal elétrico em corrente de 4 - 20 mA para caudal 

instantâneo. Os circuitos eletrónicos ainda permitem o cálculo e soma do volume de água medido. 

Este tipo de aparelho deve ter sempre a conduta de medição do primário completamente cheia 

(secção cheia), visto a existência de ar ou de outro gás no líquido afetar o seu desempenho 

metrológico [36]. 
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O perfil de velocidades do escoamento na conduta de instalação, não deve ser perturbado 

por componentes ou singularidades. Os comprimentos retos de conduta a montante Lm e a jusante 

Lj, não devem ser inferiores aos especificados pelo fabricante, com mínimos absolutos de, 5 D e 3 

D, respetivamente, sendo D o diâmetro do sensor (Figura 28) [36]. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 28. Instalação de um sensor (M) do caudalímetro eletromagnético, com utilização unidirecional. 

 

A melhor orientação para a conduta de instalação é a vertical, com o escoamento 

ascendente, porém, nem sempre isso é possível, é conveniente que ela seja inclinada no sentido 

ascendente do escoamento, com um ângulo de inclinação 3° [36]. Todos os medidores de caudal 

exigem uma calibração inicial, devendo ser sujeitos a inspeção e manutenção periódica. 

 

5.2.  Verificação dos Parâmetros Operacionais Associados com as Condições Desejáveis de 
Funcionamento 

Para a produção de um efluente tratado com qualidade, que cumpre as exigências legais e 

sustentáveis, os parâmetros operacionais devem ser controlados para alcançar as condições 

desejáveis de funcionamento. As condições não podem ser previstas na fase de projeto da ETAR, 

mas sim desenvolvidas de acordo com as experiências acumuladas apoiadas por conhecimento 

científico e tecnológico. 

 

5.2.1.  Condições hidráulicas  

Para se analisar um dos problemas detetados na ETAR, da não admissão de caudal acima de 

determinados valores, efetuou-se a verificação de funcionamento do Canal Parshall instalado à 

entrada da ETAR; das bombas da Estação Elevatória do esgoto pré-tratado; do orifício submerso e 

dos descarregadores do reator biológico; da câmara de receção e repartição de caudal; dos 

decantadores e do tratamento terciário. 
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(1) Canal Parshall 

O canal Parshall utilizado na medição de caudal na entrada da ETAR, é do tipo standard com 

uma largura de seção estrangulada de 9” (229 mm), permitindo uma gama de medição de 2,5 a 

251 L/s, sendo adequado para o caudal máximo instantâneo de projeto, 180 L/s. 

Para verificação da validade de medição, realizou-se uma análise estatística com base nos 

dados registados entre 2016-02-25 e 2016-03-24, período durante o qual o caudal mínimo e o 

máximo registados foram de 3,6 e 125 L/s, respetivamente. Na Figura 29 apresenta-se a curva de 

regressão e a equação matemática que representa a relação entre o nível de água detetado H (m), 

e o caudal correspondente, Q (m3/s). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Curva caraterística do Canal Parshall de secção estrangulada 9” (229 mm) instalado na entrada da ETAR.  

 

Através da expressão obtida da curva de regressão e com base na Equação (3.1), observa-se 

que os coeficientes obtidos são comparáveis, estando de acordo com os valores citados na norma 

da American Society for Testing and Materials (ASTM 1941) (Tabela 28). 

Tabela 28. Comparação dos coeficientes, C e n, de determinação do caudal escoado no Canal Parshall. 

 C n 

ASTM 1941 0,536 1,531 

Valores medidos na ETAR 0,635 1,534 

 

A discrepância entre os valores do coeficiente, C, é provavelmente causada pela instalação 

do canal que provoca uma superfície turbulenta no ponto de medição. 
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Considerando a elevada flutuação instantânea do caudal de chegada à ETAR, o grau de erro 

não é significativo tendo em conta os fatores de segurança, normalmente superiores a 20 %, 

colocados no dimensionamento das unidades de tratamento e dos equipamentos. Portanto, estes 

resultados mostram que o caudal determinado pelo Canal Parshall tem uma precisão muito 

elevada. 

 

(2)  Bombas submersíveis da Estação Elevatória do Pré-tratado  

Neste ponto faz-se uma estimativa do ponto de funcionamento (caudal elevado e da altura 

manométrica (H)) das bombas hidráulicas, instaladas no poço do pré-tratado. Esta estimativa teve 

como base as características de operação das bombas, quando integradas na atual instalação. 

Partindo das propriedades das bombas instaladas na Estação Elevatória (Tabela 29), e das 

particularidades da instalação (Tabela 30), efetuou-se a determinação da Curva Característica da 

Bomba (CCB), em caso de 1, 2 ou 3 bombas em serviço, assim como também da Curva 

Característica da Instalação (CCI) (Tabela 31).   

Tabela 29. Dados das especificidades das bombas instaladas na Estação Elevatória. 

Parâmetro Unidade Valor 

Tipo de bomba Centrífuga submersível com 
impulsor de monocanal 

  

Marca de bomba  GRUNDFOS   

Modelo SE1.100.150.75.4   

Diâmetro de saída 100 mm 

Potência de motor  9 kW 

Velocidade de rotação 1500 rpm 

Número de bombas de serviço, 
instaladas em paralelo 

3   

 

Tabela 30. Dados das características da instalação e valor da viscosidade cinemática de água a 20 ºC.  

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Unidade Valor 

Diâmetro efetivo de conduta elevatória, 
DN 

mm 300 

Rugosidade, k (PVC) mm 0,1 

Elevação estática, Δz 
m 5,6 

Viscosidade cinemática da água a 20 ºC 
m2/s 1,14 x 10-6 

Comprimento de conduta para 1 bomba, L 
m 56,1 
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Tabela 31. Valores utilizados na determinação da CCB, e da CCI, tendo em consideração a elevação estática e a perda 
de carga. 

 

 
(1) Valores obtidos através da Curva Característica da Bomba (CCB) (Figura A.8-1- Anexo A.8) especificada pelo 
fabricante.  

(2) Determinação através da equação de ColebrooK-White [37]: 

















 eR

512

73
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02

1 ,

,

/
log,   

(3) Determinação recorrendo à equação de Darcy-Weibach [37]: 2
2

P 9,81m/sg,
g2

v

D

L
H 

 

(4) 

gDπ

8Q
KL

42

2

 LH [37]. A determinação dos valores do coeficiente de perda de carga localizada, assim como da 

perda de carga encontra-se na Tabela A.8-1- Anexo A.8. 

(5) 
HcHz Ls   H

 

(6) Dados utilizados na construção da curva que representa as 2 bombas de serviço, em paralelo. 
(7) Dados utilizados na construção da curva que representa as 3 bombas de serviço, em paralelo. 

 

De acordo com os dados da Tabela 31, efetuou-se a representação gráfica Q-H (Figura 30 e 

Figura 31), da energia requerida para escoar o caudal na instalação em causa (CCI), e da energia 

fornecida (CCB), para determinação do ponto de funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Representação gráfica Q-H, da CCB e da CCI, para determinação do ponto de funcionamento de uma bomba 
em serviço e de 2 bombas em serviço.  

Caudal 
(m3/s) (1) 

H 
(m)(1) 

v 
(m/s) 

Re λ(2) ΔHc 
(m)(3) 

ΔHL 
(m)(4) 

Hs 
(m)(5) 

Caudal 
(m3/s) 

Hb  
(m) 

Caudal 
(m3/s) 

Hb  
(m) 

0 20,0   
   

5,6 0 20,0 0 20,0 

0,04 12,0 0,566 1,5 x 105 0,0185 0,06 0,78 6,4 0,08 12,0 0,12 12,0 

0,06 8,4 0,849 2,2 x 105 0,0177 0,12 1,75 7,5 0,12 8,40 0,18 8,40 

0,075 6,0 1,061 2,8 x 105 0,0173 0,19 2,74 8,5 0,15 6,00 0,23 6,00 

0,08 5,2 1,132 3,0 x 105 0,0172 0,21 3,12 8,9 0,16 5,20 0,24 5,20 

0,15  2,122 5,6 x 105 0,0164 0,70 3,47 9,8 0,30  0,45  

y = 390,2x2 - 216,23x + 20,003 

y = 97,55x2 - 108,11x + 20,003 
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0

5

10

15

20

25

0,00 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18

H
 (

m
) 

Q (m3/s) 

 (7)                               (6)                               



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

Capítulo 5. Análise Técnica dos Problemas                                                                                                                               65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Representação gráfica Q-H, da CCB e da CCI, para determinação do ponto de funcionamento de uma bomba 
em serviço e de 3 bombas em serviço.  

 

A Tabela 32 apresenta as CCB e as CCI, para uma bomba a funcionar individualmente, ou 

quando estão em serviço 2 ou 3 bombas idênticas e em paralelo.  

Tabela 32. CCB e da CCI, para as bombas em serviço.  

Curvas 1 Bomba 2 Bombas 3 Bombas 

H (m) (CCB) 390,2 Q
2
 -216,23 Q + 20,003 97,55 Q

2
 -108,11 Q + 20,003 43,355 Q

2
 -72,075 Q + 20,003 

H (m) (CCI) -114,68 Q
2
 +47,611 Q + 5,3351 -114,68 Q

2
 +47,611 Q + 5,3351 -114,68 Q

2
 +47,611 Q + 5,3351 

 

Os valores de caudal e da elevação manométrica (H), no ponto de funcionamento das 

bombas, correspondem às interceções entre a curva de Q-H das bombas e da instalação, podendo 

ser determinados por observação dos gráficos anteriores, ou em alternativa e preferencialmente, 

através da resolução das 2 equações relevantes simultaneamente (Tabela 33). 
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Tabela 33. Caudal a bombear até três bombas em serviço, elevação manométrica (H) e potência necessária para 
elevação (P).  

Parâmetros 1 Bomba 2 Bombas 3 Bombas 

Q, m3/s 0,063 0,111 0,154 

Q, m3/h 228 400 554 

H, m 7,9 9,1 9,9 

P, kW 4,9 10,0 15,0 

 
Através dos valores obtidos na Tabela 33, constata-se que as bombas instaladas são 

adequadas para o funcionamento pretendido. Para 1 bomba, a de elevação manométrica (H) de 

7,9 m (altura estática de 5,6 m e perda de carga aproximadamente de 2,3 m), corresponde a um 

caudal de 228 m3/h (63,0 L/s), que é verificado pelo medidor eletromagnético de caudal (Caudal 

instantâneo de 254 m3/h no registo efetuado a 20 de maio de 2015), ocorrendo a mesma 

verificação no caso das 2 ou 3 bombas de serviço. 

Constata-se, que as condições hidráulicas de funcionamento das bombas são ótimas, para o 

caudal unitário de projeto 60 L/s. O sistema de elevação é bastante apropriado, pois 3 bombas em 

serviço podem bombear um caudal de cerca de 154 L/s (13 306 m3/d), ultrapassando bastante o 

caudal médio de projeto (6 560 m3/d). Os dados obtidos permitem concluir que o problema da 

não admissão de caudal, não está relacionado com as bombas instaladas na Estação Elevatória do 

pré-tratado. 

 

(3) Perfil hidráulico no reator biológico, nas câmaras de repartição de caudal e nos 

decantadores 

Devido ao facto de ocorrer o trasbordo de efluente através dos compartimentos periféricos, 

da câmara de repartição à entrada do reator biológico, conclui-se que o problema mais crítico 

estará relacionado com a entrada e saída de caudal nas valas de oxidação. A entrada de caudal é 

feita através de orifícios submersos, que possivelmente apresentarão área de abertura 

insuficiente. 

De acordo com os desenhos disponibilizados, pode observar-se a instalação de três 

descarregadores idênticos (Figura 32). Relativamente à comunicação hidráulica, entre a câmara e 

as valas de oxidação, estabelecida através dos orifícios submersos equipados com comportas 
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murais, embora estejam representados no desenho em planta, não existem dimensões que 

especificam essa comunicação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Orifícios submersos localizados nos compartimentos periféricos, e descarregadores superficiais, da 
estrutura hidráulica na entrada das valas de oxidação.  

   

 Para construir um perfil hidráulico adequado desde a entrada à saída do efluente nas 

valas de oxidação, fez-se o estudo da carga hidráulica estática, h, considerando o alargamento dos 

orifícios submersos, e das cotas do nível de efluente, no reator e nos compartimentos anexos 

mediante a redução da cota dos descarregadores superficiais de saída de caudal. 

 O perfil hidráulico é uma ferramenta muito eficaz que permite estabelecer a elevação 

relativa, do nível de efluente. A diferença entre o nível de água deve-se à perda de carga que se 

manifesta através da diminuição do nível de água, nos diferentes compartimentos de superfície 

livre.  

 

(A) Orifícios submersos do compartimento periférico das valas de oxidação e carga 
hidráulica estática, h 

 A expressão seguinte (Equação (5.1)) relaciona o caudal de descarga, com a área do orifício 

submerso e a carga entre os dois tanques com superfície livre [25]:  

gh2A
d

CQ                                                                                                                                                                (5.1) 

Q - Caudal de descarga, m3/s 
Cd - Coeficiente de descarga  
A - Área superficial de orifício, m2 

Legenda: 

A- Câmara de chegada 

B- Câmara de repartição 

C- Câmara de carga 

D- Reator Biológico 
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h - Carga hidráulica estática (m) 
g - aceleração gravítica (9,81 m/s2) 

 

De acordo com a Figura 32, apenas se pode fazer a verificação do diâmetro do orifício, e 

supondo-se que este apresenta uma geometria circular procede-se à determinação da carga 

hidráulica estática, h, entre a superfície livre do reator (compartimento D) e o compartimento 

contíguo de entrada do afluente (compartimento C, designado como compartimento periférico ou 

câmara de carga) (Tabela 34). O caudal máximo de projeto corresponde a 260 L/s (180 L/s de 

efluente pré-tratado, 63 L/s de recirculação de lamas e 17 L/s de escorrências do tratamento de 

lamas), sendo afetado de um fator de atenuação de 0,77.  

 

Tabela 34. Parâmetros considerados na determinação da carga hidráulica estática, responsável pelo caudal de 
descarga através dos orifícios submersos.  

Parâmetro Unidade Valor 

Dados gerais   

Caudal máximo do afluente  m3/s 0,26 

Fator de atenuação  0,77 

Número de reatores biológicos  3 

Carga hidráulica estática, h 

Q máximo de projeto (/orifício): m3/s 0,067 

Orifício circular 

Diâmetro do orifício, D m 0,450 

Área, A m2 0,159 

Coeficiente de descarga, Cd 
 

0,66 

Carga hidráulica estática, h m 0,02 

 
Para ocorrer a descarga do caudal máximo de projeto afetado de um fator de atenuação, a 

altura da carga estática disponível sob a vala de oxidação (compartimento D) e o compartimento 

periféricoc (compartimento C) deverá corresponder a aproximadamente 0,02 m, alargando o 

orifício de entrada a um diâmetro correspondente a 450 mm. 

 

(B) Análises hidráulicas dos descarregadores superficiais na câmara de repartição de 

caudal combinado e na saída de efluente 

O princípio básico da descarga é a sua relação direta com a espessura de lâmina de água sob 

descarregador (H) [39]. Os descarregadores superficiais são das estruturas mais antigas utilizadas 

para medir o fluxo de água em canais abertos [25]. Por conseguinte, uma das limitações na análise 
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e no dimensionamento dos descarregadores é o facto das fórmulas existentes serem 

desenvolvidas para descarregadores instalados em canais em vez de tanques.  

Existem inúmeros descarregadores classificados de acordo com diferentes critérios, tais 

como, a forma, a natureza da descarga e a largura da crista. De acordo com a largura da crista 

podem distinguir-se dois tipos, os broad crested e os narrow crested [40]. As expressões utilizadas 

para determinar o caudal de descarga neste tipo de descarregadores são definidas em seguida 

(Equação (5.2) e (5.3)), assim como o critério de aplicação. 

 

Narrow crested 

Estes descarregadores são hidraulicamente semelhantes a um descarregador comum, ou 

retangular, sendo a fórmula de cálculo do caudal de descarga derivada de um descarregador 

comum [40]. Se a altura da água acima da crista do descarregador é superior a duas vezes a 

largura do descarregador (H > 2d), designa-se por narrow crested [40] (Equação (5.2)). 

2

3

Hg2L
d

C
3

2
máx

Q .                                                                                                                                  (5.2) 

em que, 

Q - Caudal máximo de descarga, m3/s 
Cd - Coeficiente de descarga 
L - Comprimento unitário do descarregador, m 
H - Espessura da lâmina de água sob o descarregador, m 

 

Broad crested  

Se a espessura da lâmina de água acima da crista é inferior a duas vezes a largura do 

descarregador (H < 2 d), é classificado como broad crested [40] (Equação (5.3)). Estes 

descarregadores permitem minimizar a flutuação da superfície livre do escoamento, induzida 

pelas alterações sucessivas de caudal, por exibirem um perímetro de crista superior à largura do 

canal, permitindo aumentar a eficiência da descarga [25]. 

2

3

HL
d

C711
máx

Q  ,.                                                                                                                                           (5.3) 
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Na situação em estudo, os descarregadores são retangulares do tipo broad crested (H < 2d). 

As figuras seguintes mostram estas estruturas, assim como a cota de construção, localizadas no 

compartimento de entrada de caudal (Figura 33) e de saída de efluente tratado (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Descarregadores retangulares broad crested, na estrutura hidráulica de receção de caudal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Descarregador retangular broad crested localizado na saída de efluente tratado na vala de oxidação. 

 

De forma a otimizar o perfil hidráulico e consequentemente evitar que os compartimentos 

periféricos de entrada de caudal transbordem, estudou-se a possibilidade de intervenção na cota 

de construção dos descarregadores de saída de caudal, mais concretamente na redução em 20 cm 

desta cota (Figura 35). 
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Tabela 35. Determinação do caudal de descarga através dos descarregadores do tratamento biológico e do nível de 
água residual nos vários compartimentos de modo a construir um perfil hidráulico.  

Parâmetro Valor Unidade 

Dados base de cálculo 

Cota máxima dos tanques de tratamento biológico 36,8 m 

Caudal máximo admissível  0,20 m3/s 

Caudal máximo em cada descarregador  0,067 m3/s 

Alargamento do diâmetro do orifício submerso 450 mm 

Tipo de descarregador Broad crested 

Descarregadores A 

Número de descarregadores 3 
 

Comprimento unitário, L 1,8 m 

Cota de construção 36,5 m 

Espessura da lâmina de água sob descarregador, H (1) 0,109 m 

Espessura da lâmina de água sob descarregador admitida, H 0,11 m 

Largura do descarregador (espessura da parede), d 0,2 m 

Coeficiente de descarga, Cd 
[40]

 0,6  

Caudal calculado (2) (3) 0,067 m3/s 

Descarregadores B 

Número de descarregadores 3 
 

Comprimento unitário, L 1,0 m 

Cota de construção 36,3 m 

Espessura da lâmina de água sob descarregador, H  0,165 m 

Espessura da lâmina de água sob descarregador admitida, H 0,165 m 

Largura do descarregador (espessura da parede), d 0,2 m 

Coeficiente de descarga, Cd  0,6  

Caudal calculado (2)(3) 0,069 m3/s 

Cota da linha de água sem intervenção 

Cota de água no compartimento central (B- Figura 32) (4) 36,61 m 

Cota de água na vala de oxidação (D- Figura 32) (5) 36,47 m 

Cota de água no compartimento periférico (C- Figura 32) 
(6)

 36,49 m 

Cota da linha de água com intervenção no descarregador B 

Cota do descarregador B (7) 36,10 m 

Cota de água no compartimento central (B- Figura 32) 36,61 m 

Cota de água na vala de oxidação (D- Figura 32) 36,27 m 

Cota de água no compartimento periférico (C- Figura 32) 36,29 m 
(1)

 Aplicação da expressão (5.3), para determinação da espessura de lâmina de água sob descarregador, utilizando o 
caudal máximo admissível; 
(2) Aplicação da expressão (5.3), para determinação do caudal máximo de descarga; 
(3) Condição de aplicação: Q máximo calculado  Q máximo admissível 
(4) Cota de construção do descarregador A (36,5 m) + Espessura da lâmina de água sob esse descarregador, H (0,11 m)  
(5) Cota de construção do descarregador B (36,3 m) + Espessura da lâmina de água sob esse descarregador, H (0,165 m) 
(6) Cota de água na vala de oxidação (D- Figura 32) (36,47 m) + Carga hidráulica estática, h (Tabela 34) (0,02 m) 
(7) A cota deste descarregador deverá ser reduzida 20 cm. 

 

 Como o escoamento do efluente proveniente das valas de oxidação para o compartimento 

da câmara de repartição de caudal, C1, (Figura 15) é gravítico, a cota máxima de efluente na 

câmara de carga na saída do reator (Tabela 36), vai influenciar a carga hidráulica a jusante, ou seja 
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a cota que o efluente vai atingir no compartimento C1. Porém, esta cota também vai ser afetada 

pela cota do nível de efluente atingido nos decantadores.  

 A Tabela A.9-1 - Anexo A.9 indica as caraterísticas das condutas, que ligam as valas de 

oxidação ao compartimento C1. Este circuito é constituído por dois troços diferentes, o troço 1 

(comum) e o troço 2 (individual de saída de efluente das valas de oxidação).  

Tabela 36. Determinação da cota máxima do nível de efluente na câmara de saída do reator. 

Parâmetro Unidade Valor 

Troço 1   

Caudal máximo m3/s 0,200 

Material de construção da conduta  PVC 

Coeficiente Hazen-Williams, C 
(1)

  130 

Coeficiente de perda de carga de curva a 90º (2)  0,2 

Coeficiente de perda de carga da saída e entrada 
submersa (2) 

 0,5 

Regime hidráulico de escoamento Em carga com seção cheia 

Velocidade de escoamento na conduta m/s 1,02 

Perda de carga na conduta, hf 
(3) m 0,03 

Perda de carga localizada (4) m 0,05 

Perda de carga total (5) m 0,08 

Troço 2   

Caudal máximo m3/s 0,067 

Material de construção da conduta  PVC 

Coeficiente Hazen-Williams  130 

Coeficiente de perda de saída em tê  0,5 

Coeficiente de perda de carga de curva a 90º  0,2 

Coeficiente de perda de carga de entrada submersa  1 

Regime hidráulico de escoamento Em carga com secção cheia 

Velocidade de escoamento na conduta m/s 0,94 

Perda de carga na conduta, hf  
(3)

 m 0,03 

Perda de carga localizada (4) m 0,09 

Perda de carga total (5) m 0,12 

Cota máxima de efluente na câmara de carga na saída 
do reator (6) 

m 35,97 

 
(1)

  Retirado de [37]. 
(2)

  Valores obtidos no Catálogo da GRUNDFOS [41]. 
(3)

  Equação de Hazen-Williams [37]: 
ℎ𝑓

𝐿
=

10,67 𝑄1,85 

𝐶1,85 𝐷4,87  

(4)
 

2g
KL

2

L

V
H  [37]  

(5)
 Perda de carga localizada + Perda de carga na conduta 

(6)
 Perda de carga total no troço 1 + Perda de carga total no troço 2 + Cota máxima de efluente na câmara de 
repartição (C1) (35,77 m (valor determinado no ponto (C), Tabela 38)). 
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Os dados obtidos nas tabelas anteriores (Tabela 35 e 36), permitem traçar o perfil hidráulico 

no reator biológico e nas estruturas de entrada e saída de caudal (Figura 35).  

Figura 35. Perfil hidráulico estabelecido, mediante redução da cota do descarregador (20 cm) na saída do reator e 
alargamento do orifício submerso.  

Observando o diagrama esquemático da Figura 35, pode concluir-se que de facto a cota do 

descarregador B, reduzida cerca de 20 cm e alargando o orifício submerso garante um perfil 

hidráulico mais adequado, ou seja o caudal flui com mais facilidade pois a perda de carga é menor. 

Este perfil foi determinado considerando o fator de atenuação do caudal máximo de projeto de 

0,77. Em anexo apresentam-se as cotas para o fator de atenuação com valor 1 (A.9-2 - Anexo A.9).  

Na etapa de tratamento biológico, consideram-se 3 linhas de tratamento em 

funcionamento, uma vez que os circuitos hidráulicos e as estruturas de receção e repartição de 

caudal são concebidos para 3 linhas. 

 

(C) Análises Hidráulicas dos Decantadores e da Câmara de Receção e Repartição de Caudal 

de Afluente a Decantar e de Lamas Decantadas 

O perfil hidráulico estabelecido no reator biológico, mediante as alterações propostas teve 

em consideração a cota do nível de efluente no compartimento C1, e esta cota o nível de efluente 

nos decantadores, de forma a evitar problemas de transbordo. Em seguida apresenta-se a 

determinação do perfil hidráulico na câmara de repartição e nos decantadores.  

Para as análises hidráulicas dos 3 decantadores e das câmaras de receção e repartição de 

caudal, foram adotados os seguintes dados: 

(1) cota dos descarregadores superficiais nos decantadores = 34,85 m 
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(2) tipo das lamelas metálicas do descarregador: triangular a 102º 

(3) número de descarregadores triangulares instalados = 334 

(4) coeficiente de descarga, Cd = 0,584 

(5) coeficiente de Hazen-Williams de todas as condutas = 130 

(6) ângulo de todas as curvas utilizadas nas condutas = 90º 

 

A Tabela 37 mostra a identificação das condutas, o seu diâmetro efetivo, assim como a 

ligação estabelecida a jusante e a montante. 

Tabela 37. Identificação das condutas que estabelecem a ligação do reator biológico à câmara de repartição e desta 
ao decantador. 

N.º da 
conduta 

Jusante Montante 
DN 

(mm) 

1 
Compartimento de receção do licor 
misto do reator biológico, C1 

Caixa de descarga (saída) do licor 
misto do reator biológico 

300 (1)/500 (2) 

2 
Poço central de chegada do 
decantador 

Compartimento de repartição de 
descarga do reator biológico, C1 

200 

3 
Compartimento de receção de lamas 
decantado, C2 

Poço central de recolha de lamas 
decantadas do decantador 

150 

4 
Compartimento de receção de lamas 
decantadas, C4 

Compartimento de repartição de 
lamas decantado, C2 

300 (3) 

5 
Compartimento de receção de efluente 
decantado, C3 

Caixa de recolha de efluente 
decantado 

200 

(1) troço montante, (2)  troço jusante (troço comum), (3) orifício submerso circular. 

 

Considerando o caudal máximo unitário de 87 L/s afluente ao decantador, vai induzir uma 

cota máxima de efluente no compartimento C1 de 36,36 m (Tabela 38), provocando transbordo no 

compartimento C1, por ultrapassar a cota da tampa, embora as condições nos outros 

compartimentos sejam aceitáveis. Esta situação implica que o compartimento C1 não pode aceitar 

o caudal máximo resultante de todas as bombas (3 de elevação de caudal pré-tratado, 3 de 

recirculação de lamas e 1 de escorrências) funcionando em paralelo. 
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Tabela 38. Cotas do nível de efluente na caixa de receção e repartição de caudal e nos decantadores, considerando 
um caudal máximo unitário de 87 L/s. 

Conduta ou 
passagem 

 n.º 

Caudal 
unitário 

(L/s) 

Velocidade 
(m/s) 

Perda de carga  
(m) 

Cota máxima de água 
(m) 

Contínua Localizada Jusante Montante 

1 – DN 300 87 1,23 0,06 0,15 - 36,69 

1 – DN 500 260 1,32 0,05 0,08 36,36 - 

2 87 2,76 0.68 0,81 34,87 36,36 

3 24 1,35 0,25 0,19 34,43 34,87 

4 24 - - 0,01 34,42 34,43 

5 63 2,00 0,34 0,43 33,80 34,57 

 

O dimensionamento da ETAR foi calculado para o ano horizonte de 2047 quando ocorre o 

caudal máximo previsto, no entanto a situação atual do compartimento C1 pode ser considerada 

aceitável para um caudal máximo unitário admissível da ordem de 67 L/s. Este caudal foi 

determinado considerando um fator de atenuação de 0,77. Com o caudal máximo mais reduzido, 

as condições hidráulicas entre o compartimento C1 e a caixa de saída do reator biológico tornam-

se aceitáveis (Tabela 39). A determinação desta análise encontra-se no Anexo A.10. 

Tabela 39. Resumo das cotas de efluente a montante e jusante considerando um caudal máximo unitário de 67 L/s 

Conduta ou 
passagem 

 n.º 

Caudal 
unitário 

(L/s) 

Velocidade 
(m/s) 

Perda de carga  
(m) 

Cota máxima de água 
(m) 

Contínua Localizada Jusante Montante 

1 – DN 300 67 0,94 0,03 0,09 - 35,97 

1 – DN 500 200 1,02 0,03 0,05 35,77 - 

2 67 2,12 0,42 0,48 34,87 35,77 

3 18 1,04 0,15 0,11 34,60 34,87 

4 18 - - 0,01 34,60 34,60 

5 48 1,54 0,21 0,25 34,11 34,57 

 

A Figura 36 mostra a representação esquemática do perfil hidráulico no reator biológico e na 

câmara de repartição, enquanto que a Figura 37 apresenta as cotas do nível de efluente nos 

decantadores e na câmara de receção e repartição de caudal. 
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Figura 36. Perfil hidráulico no reator biológico e na câmara de repartição de caudal, tendo em consideração as cotas de efluente nos decantadores. 

 

Figura 37. Cotas do nível de efluente nos decantadores e na câmara de receção e repartição de caudal.
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(C) Análises Hidráulicas no Tratamento Terciário 

O perfil hidráulico correspondente às cotas do nível de efluente nos diferentes troços do 

tratamento terciário, também foi determinando. Considera-se que o caudal máximo de efluente 

biologicamente tratado, que é sujeito ao tratamento terciário corresponde ao bombeado pelas 3 

bombas de elevação de efluente pré-tratado, ou seja 180 L/s. Ignoram-se caudais incontáveis tais 

como o efluente utilizado para rega e a água associada com as lamas desidratadas. 

 

Tubo de Descarga Final 

Para a conduta de descarga final, que faz a ligação entre a saída do canal Parshall e o ponto 

de descarga assumiu-se um DN 500. A Tabela A.11-1 e Tabela A.11-2 - Anexo A.11 apresentam os 

dados admitidos e a determinação das cotas do nível de água. A altura de efluente na conduta 

calculada é de 0,38 m e as cotas de soleira e de água no ponto inicial da conduta são de 30,84 e 

31,37 m, respetivamente. A cota de água na última caixa de visita é de 31,39 m e a velocidade de 

escoamento calculada ao caudal máximo é de 1,27 m/s. 

 

Última Caixa de visita - Saída do Canal Parshall 

Assumindo ainda que existe uma conduta de DN 500 que liga a última caixa de visita e a 

saída do canal Parshall de descarga final, a cota de soleira da conduta que conecta com o canal é 

de 31,57 m, a cota de água 31,98 m e a velocidade de 1,98 m/s (Tabela A.11-3 - Anexo A.11). 

 

Canal Parshall 

No caso do canal Parshall instalado a jusante do canal de desinfeção UV, com a largura da 

seção estrangulada de 9” (229 mm), deverá estar instalado ao nível horizonte com uma rampa 

com 5 cm de altura (Figura 38). No início do canal resulta uma cota de instalação de 31,65 m e a 

cota de soleira da conduta de aproximação de 31,60 m. A determinação das cotas do nível de 

efluente a jusante e montante deste canal são indicadas na Tabela A.11-4 - Anexo A.11. 
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Figura 38. Cotas de instalação do canal Parshall. 

A altura de água a montante da seção estrangulada é de 49 cm e a cota de água 

correspondente a montante do canal é 32,06 m e a cota a jusante 32,01 m.  

 

Canal Parshall - Canal de Desinfeção UV 
 

O canal de desinfeção UV possui uma comporta submersa do tipo autorregulável que 

garante uma altura de água constante independente do caudal. Consequentemente a soleira do 

canal UV é de 31,60 m e a cota constante de água aos 32,25 m admitindo uma altura de água de 

0,65 m. 

 

Canal de Desinfeção UV - Cisterna de Efluente para reutilização 

A ligação entre o canal UV e a cisterna de efluente para aproveitamento é estabelecida 

através de uma conduta de DN 500. Todos os cálculos essenciais à determinação do perfil 

hidráulico entre nestes equipamentos são apresentados na Tabela A.11-5 - Anexo A.11. A cota de 

água a jusante é de 31,97 m, enquanto que a cota de soleira a montante da conduta é aos 31,66 

m, contudo a indicada no desenho corresponde a 32,63 m. A discrepância de cerca de 1 m 

corresponde ao fato que os canais UV e Parshall terem sido construídos no ano 2011 e estarem 

localizados numa bacia inferior com um desnível da ordem de 1 m (Figura 39). 

 

 

 

Figura 39. Instalação do tratamento UV e do 
Canal Parshall. 
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Cisterna de Efluente - Caleira de Saída dos Microtamisadores 

A saída da etapa de microtamisagem é consistida por 2 descarregadores superficiais tendo 

comprimento unitário de 1,9 m,  de cota 32,88 m. Para um caudal máximo unitário de 0,09 m3/s, a 

espessura da lâmina de água sobre os descarregadores, do tipo broad-crested, é de 0,12 m, o que 

significa uma cota máxima de água na cisterna de 33,00 m igual à na bacia dos microtamisadores. 

Considerando uma perda de carga máxima de 0,05 m na passagem dos elementos filtrantes 

com lavagem contínua, a cota de água no interior e no canal de distribuição pode atingir 33,20 m. 

Esta cota implica que a conduta de alimentação ao canal de distribuição, com DN 500  e a cota de 

soleira aos 32,63 m, pode ficar folgada por um troço (Tabela A.11-6 - Anexo A.11).  

 

Caleira de Chegada dos Microtamisadores - Câmara de Repartição C3 

A conduta de alimentação ao canal de distribuição na entrada dos microtamisadores está 

ligada com o compartimento C3 das câmaras de receção e repartição de caudal. A velocidade de 

escoamento calculada é de 3,56 m/s, a cota de soleira da conduta a montante é de 33,55 m e a 

altura do mesmo de 0,16 m. Com uma perda de carga na entrada da conduta de 0,06 m, o nível de 

água calculado no compartimento C3 é de 33,77 m (Tabela A.11-7 - Anexo A.11). A cota do fundo 

do compartimento indicado no projeto base é de 33,54 m. 

 

Os diâmetros de condutas e as cotas de construção utilizadas para os cálculos são 

correspondentes aos desenhos do estudo prévio em 2007, porém há alterações estruturais, 

realizadas na construção da ETAR, que são visíveis, que foram consideradas. 

5.2.2.  Tratamento biológico de lamas ativadas 

A quantidade das amostras utilizadas na determinação dos parâmetros que a seguir se 

apresentam, são bastante reduzidas devido às avarias registadas nos caudalímetros de purga e da 

recirculação de lamas e do efluente pré-tratado por esse motivo podem não ser representativas 

da realidade do processo em estudo. 
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(1) Concentração de MLSS no reator biológico e na recirculação/purga 

  O gráfico da Figura 40 mostra a variação da concentração de MLSS e de SST no caudal de 

recirculação ou na purga, sendo efetuada a comparação com os valores estipulados em projeto. 

Através da análise do gráfico, verifica-se que estas concentrações excedem bastante os valores 

normalmente conhecidos. 

 

Figura 40. Evolução dos sólidos suspensos no Licor Misto e na recirculação/ purga ao longo do ano de 2015 e dos 
meses de janeiro e fevereiro de 2016.  

A determinação da razão entre a concentração de MLVSS e MLSS no reator biológico, 

parâmetros analisados uma vez por semana no laboratório da empresa AGERE (Tabela A.4-1 -

Anexo A.4), permite concluir que, em média, 60 % da concentração de MLSS correspondem a 

biomassa ( 6,0
MLSS

MLVSS
 ). Este valor não está em conformidade com o valor previsto na bibliografia 

(cerca de 0,85 [3]), uma vez que a quantidade de lamas presente no reator (MLSS) é muito 

elevada. Quanto maior a concentração de MLSS, maior será a concentração de SST na recirculação 

e na purga, tal como se observa pelo gráfico da Figura 40. 

Devido ao facto da carga orgânica afluente ao reator biológico ser muito diluída, e da 

elevada quantidade de MLSS, a razão F/M será muito baixa. A idade das lamas irá ter um valor 

elevado pois existe bastante acumulação de lamas. 
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MLSS SST no Caudal de recirculação e na Purga

MLSS: Valor de Projeto (2 000 mg/L) SST na Recirculação: Valor de Projeto (7 100 mg/L)

MLSS 
Média:  9 555 mg/L  
Desv-Padrão: 2 651 mg/L 
Máximo: 17 040  mg/L 
Mínimo: 3 270 mg/L 

SST recirculção/purga 
Média: 16 099 mg/L  
Desv-Padrão: 3 606 mg/L 
Máximo: 24 060  mg/L 
Mínimo: 8 920 mg/L 
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(2) Tempo de retenção hidráulica (TRH) 

O TRH é um parâmetro de fundamental importância no dimensionamento dos reatores, que 

determina a eficácia de tratamento e o custo de investimento. A Figura 41 mostra a variação do 

TRH, para o período relativo a alguns meses do ano de 2015 e janeiro de 2016.  

 

Figura 41. Variação do TRH no reator biológico, para uma amostra correspondente ao mês de janeiro, junho, outubro 
e novembro de 2015 e para janeiro de 2016. 

 

Este parâmetro apresenta um comportamento bastante mais elevado, quando comparado 

com o intervalo de valores definido por Metcalf and Eddy (2003) [3], o que significa que o efluente 

demora bastante tempo a passar no reator biológico.  

 

(3) Carga orgânica mássica (F/M) e razão CBO/CQO 

 

Carga orgânica mássica (F/M) 

 Para que o processo biológico funcione adequadamente, terá que haver um equilíbrio entre 

a carga orgânica que entra no reator e a biomassa presente. Para tal, conhecer o valor da razão 

F/M é essencial para equilibrar estes dois parâmetros. Como se apresenta no Tabela A.4-1 - Anexo 

A.4, as medições analíticas dos parâmetros de qualidade efetuam-se uma vez por mês e devido às 

avarias verificadas no caudalímetro eletromagnético de leitura do pré-tratado, apenas se 

conseguiram obter a totalidade dos dados essenciais a este cálculo, para o dia 18 de outubro de 
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2015. É de realçar, que os dados de um dia não são representativos para justificar ou verificar o 

estado de funcionamento.  

 As determinações são efetuadas em relação à carga de CBO, visto ser um parâmetro 

indicador da fração da matéria orgânica que pode ser degradada num dado período de tempo, 

pelos microrganismos.  

 Na Tabela 40, apresenta-se a determinação do valor da razão F/M, assim como os diferentes 

parâmetros considerados nesta determinação.  

 

Tabela 40. Determinação da carga orgânica mássica (F/M). 

Parâmetro Unidade Valor 

Dados base 

Caudal de recirculação, Qr m3/d 4201 

Caudal de pré-tratado m
3
/d 1430 

MLVSS mg/L 7 390 

Concentração de CBO afluente à ETAR mg/L 293 

Eficácia do pré-tratamento de CBO % 10 

Volume total do reator biológico m3 4798 

Razão F/M 

Caudal afluente ao reator biológico (1) m3/d 5631 

Concentração de CBO no efluente pré-tratado  mg/L 264 

Carga de CBO afluente ao reator biológico no 
pré-tratado 

(2)
 

kg/d 377 

Concentração de CBO na recirculação (3) mg/L 4,0 

Carga de CBO na recirculação kg/d 17 

Carga total de CBO afluente ao reator biológico 
(4) 

kg/d 394 

Razão F/M (5) kg CBO/kg MLVSS/d 0,01 
(1) Qr + Caudal de pré-tratado. 
(2) Concentração de CBO no efluente pré-tratado x Caudal de pré-tratado 
(3) Considerado igual ao valor determinado analiticamente do efluente de descarga.  
(4) Balanço de massas na entrada do reator biológico: 
 [𝐶𝐵𝑂]𝑝𝑟é−𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 × Caudal de pré − tratado +  [𝐶𝐵𝑂]𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎çã𝑜 × Qr  
(5) Valor determinado de acordo com a Equação (2.11). 
 

 

 A razão F/M obtida (0,01 kg CBO/kg MLVSS/d) é consideravelmente inferior, ao valor 

previsto na bibliografia [3] (0,04 – 0,10 kg CBO/kg MLVSS/d). Constata-se que esta carga não é 

sustentável para o reator biológico, ou seja que a alimentação não pode satisfazer a quantidade 

de MLSS presente.  
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Razão CBO/CQO 

Para avaliar a biodegradabilidade de um efluente determina-se a razão CBO/CQO. O gráfico 

da Figura 42 apresenta os valores da razão CBO/CQO para o ano de 2015, janeiro e fevereiro de 

2016 do afluente à ETAR de Palmeira. 

  

Figura 42. Variação da razão CBO/CQO no afluente, avaliada para o ano de 2015, janeiro e fevereiro de 2016.  

 

 Para o esgoto doméstico, a razão CBO/CQO varia entre 0,43 e 0,55, exceto quando existem 

efluentes industriais de alta biodegradabilidade, indicando um efluente de fácil tratamento 

biológico. Comprova-se através do gráfico da Figura 42, que o afluente à ETAR de Palmeira vai de 

encontro aos valores de referência, o que indica que é facilmente biodegradável.  

 

(4) Idade das lamas 

 Este parâmetro diz respeito ao tempo de residência médio dos microrganismos no sistema 

de tratamento biológico, estando relacionado com a razão F/M e consequentemente com a 

velocidade de crescimento específico dos microrganismos.  

 O gráfico da Figura 43 mostra a variação da idade das lamas observada para alguns meses do 

ano 2015, onde é possível constatar que este parâmetro é bastante superior, quando comparado 

com o intervalo de valores definido na bibliografia [3] para as valas de oxidação (15 - 30 dias). Este 

valor foi determinado recorrendo à Equação (2.10). 
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Figura 43. Variação da idade das lamas no reator biológico ao longo de alguns meses do ano de 2015.  

 

 A idade das lamas apresenta um valor médio bastante elevado em comparação com os 

valores de referência, devido à elevada quantidade de MLSS presente no sistema. Verifica-se a 

ocorrência de picos bastante elevados, que se relaciona com o baixo caudal de purga que o 

controla, visto este parâmetro ser definido como o número de dias em que a massa total de lamas 

rejeitada pelo reator, iguala a massa de lamas produzida, em condições de equilíbrio.  

 

(5) Produção de lamas e tratamento subsequente 

A lama secundária produzida na ETAR é constituída essencialmente por um excesso de 

biomassa, produzida durante o processo biológico, e cerca de metade da carga orgânica que entra 

no reator, que é convertida em lama biológica (contendo 0,5 a 2 % de sólidos) [42]. As 

características e a quantidade destas lamas variam conforme a taxa de metabolismo dos 

microrganismos que intervêm o processo biológico. 

Na Tabela A.12-1 - Anexo A.12 apresenta-se a determinação da produção de lamas 

biológicas, considerando a conversão de CBO removido e a perda de biomassa por respiração 

endógena. A obtenção de um valor negativo na produção de biomassa é devido ao facto da perda 

de biomassa por respiração endógena ser bastante superior. O valor obtido permite concluir mais 

uma vez que, a carga orgânica na alimentação afluente ao tanque de tratamento é insuficiente 

para manter a quantidade de biomassa presente. 
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A Tabela 41 apresenta os valores referentes à determinação da produção de lamas 

resultantes do tratamento biológico, considerando apenas a amostra do dia 18 de outubro de 

2015, tal como na determinação da razão F/M. 

Tabela 41. Estimativa da produção diária de lamas biológicas na ETAR. 

Parâmetro Unidade Valor 

Carga de CBO afluente ao reator biológico kg/d 394 

Eficiência na remoção de CBO no reator 
biológico (1) 

% 89 

Carga de CBO efluente (2) kg/d 43 

Carga de CBO removido kg/d 351 

Produção específica de lamas  
kg MLSS/ kg 

CBO 
0,85 [43] 

Produção mássica de lamas (3) kg MLSS/d 298 

Concentração de sólidos nas lamas 
biológicas decantadas, Xv,u (4) 

% 1 

Caudal de lamas (5) m3/d 30 

(1)
 Valor previsto no Projeto de Execução da ETAR  

(2) Carga de CBO afluente ao reator biológico - (Carga de CBO afluente ao reator biológico x Eficiência na remoção de 
CBO no reator biológico) 
(3) Produção específica de lamas x CBO removido 
(4) 1 % = 1 kg SST/100 kg de líquido = 10 kg/m3 
(5) Produção mássica de lamas biológicas/ Concentração de sólidos nas lamas 

 

As lamas biológicas contêm uma quantidade substancial de água (98 – 99% em peso) [42], 

para tal é essencial serem sujeitas a uma etapa de espessamento e de desidratação, para redução 

de volume. Esta redução é superior no processo de desidratação, sendo os valores de projeto da 

concentração de sólidos nas lamas espessadas e desidratadas, 3 % e 18 %, respetivamente. A 

Tabela 42 e 43 apresentam a determinação da produção de lamas na etapa de espessamento e de 

desidratação no filtro banda, para a amostra analisada. 

 

Tabela 42. Lamas produzidas após a etapa de espessamento no espessador mecânico. 

Parâmetro  Unidade Valor 

Eficácia de captação de sólidos % 90 

Produção mássica de lamas espessadas (1) kg/d 268 

Concentração de sólidos nas lamas 
espessadas 

% 3,0 

Caudal de lamas espessadas (2) m3/d 9,0 
(1) Produção mássica de lamas biológicas x Eficácia de captação de sólidos 
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(2) Produção mássica de lamas espessadas / Concentração de sólidos nas lamas espessadas 

 

Tabela 43. Lamas desidratadas através do filtro banda. 

Parâmetro  Unidade Valor 

Eficácia de captação de sólidos % 93 

Produção mássica de lamas 
desidratadas (1) 

kg/d 248 

Concentração de sólidos nas lamas 
desidratadas 

% 18,0 

Caudal de lamas desidratadas (2) m3/d 1,4 
(1) Produção mássica de lamas espessadas x Eficácia de captação de sólidos 
(2) Produção mássica de lamas desidratadas / Concentração de sólidos nas lamas desidratadas 

 

Após as etapas de espessamento, e de desidratação observa-se que o caudal de lamas 

diminui significativamente, para 7,0 m3/d e 1,1 m3/d, após a etapa de espessamento e de 

desidratação, respetivamente. Estas etapas reduzem o volume de lamas, apenas por redução do 

volume de água, não por redução de biomassa. 

 

(6) Decantabilidade das lamas e IVL 

A informação da decantabilidade permite detetar problemas relacionados com a operação 

da ETAR no que respeita à remoção das lamas. A análise deste parâmetro no reator biológico foi 

realizada no Laboratório de Engenharia Sanitária da FEUP, através de dois ensaios de decantação 

de lamas recolhidas em cada vala de oxidação. Neste teste uma amostra de lamas sem diluição e 

outra diluída foi colocada numa proveta de 1 000 mL, tendo sido observada a sua decantação 

durante 60 min (Figura 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Determinação experimental da decantabilidade das lamas, da vala de oxidação 1 (a) e 2 (b).   

 

a) 

b) 
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Após 30 minutos de ensaio registou-se o volume de lamas decantadas, determinando-se 

previamente a concentração de SST em cada amostra. A representação gráfica dos valores 

registados permite obter uma curva de decantabilidade, com o volume de lamas sedimentadas em 

função do tempo de decantação (Figura 45 e 46).  

 

Figura 45. Evolução da decantabilidade das lamas na vala de oxidação 1. 

 

Figura 46. Evolução da decantabilidade das lamas na vala de oxidação 2. 

 

Segundo Tim Hobson (2009) [17] as lamas ativadas de boa decantabilidade terão em 5 

minutos de teste 800 a 500 mL/L de volume de lamas decantadas. Por observação da 

representação gráfica das lamas, nas duas valas de oxidação sem diluição, pode aferir-se que estas 

apresentam uma decantação muito lenta, não tendo atingido a marca dos 900 mL/L em 5 minutos 

de teste, porém é observado um sobrenadante muito clarificado.  

Em comparação com o licor misto diluído (50 % na vala 1 e 25 % de licor misto no caso da 

vala 2), a velocidade de sedimentação é superior e as amostras decantam mais rapidamente. Esta 
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observação permite concluir que, o sistema de lamas ativadas contém muitos sólidos de boa 

qualidade em termos de decantabilidade, pois ocorre a decantação, no entanto revela que a 

remoção das lamas deverá ser aumentada.  

Através da Equação (2.12) determinou-se o valor de IVL para as duas valas de oxidação 

(Tabela 44). 

Tabela 44. Determinação do IVL referentes às duas valas de oxidação.  

Parâmetro 
Vala de 

oxidação 1 
Vala de 

oxidação 2 

SST médio (mg/L) 6065 6042 

IVL (mL/g) 145 147 

 

 Estes valores indicam que as lamas apresentam boa sedimentabilidade, pois encontram-se 

entre o intervalo de valores sugerido pela bibliografia (80 – 150 mL/g) [3].  

 

(7) Decantadores: parâmetros hidráulicos  

Os decantadores da ETAR de Palmeira, para além da carga de sólidos, foram também 

dimensionados com base no tempo de retenção hidráulico afetado da recirculação (Tabela A.2-3 - 

Anexo A.2). Na Tabela 45 apresenta-se a determinação da carga média e máxima superficial 

hidráulica, utilizando dados correspondentes aos meses de janeiro de 2015 e 2016 e junho, 

outubro e novembro de 2015. 

Tabela 45. Determinação da carga superficial hidráulica. 

 

Parâmetro Unidade Valor 

Caudal médio afluente ao reator biológico (1) m3/d 4 815 

Caudal máximo afluente ao reator biológico  m3/d 6 803 

Número de decantadores  2 

Diâmetro unitário do decantador m 15,8 

Área superficial unitária de decantação m2 196 

Carga média superficial hidráulica (2) m3/m2/h 0,5 

Carga máxima superficial hidráulica (3) m3/m2/h 0,7 
(1) Caudal de pré-tratado + Caudal de recirculação 
(2) Caudal médio afluente / nº de decantadores / Área superficial unitária de decantação 
(3) Caudal máximo afluente / nº de decantadores / Área superficial unitária de decantação 
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Outro dos parâmetros de dimensionamento importantes é a carga superficial de sólidos e o 

TRH. Na Tabela 46 mostram-se os valores das grandezas físicas necessárias à determinação destes 

parâmetros. 

Tabela 46. Dados usados no cálculo da carga superficial de sólidos e no TRH. 

Parâmetro Unidade Valor 

Concentração média de lamas (MLSS) mg/L 13 224 

Profundidade média m 3,35 

Volume unitário efetivo m3 657 

Carga média superficial de sólidos (1) kg MS/m2/h 6,8 

Carga máxima superficial de sólidos (2) kg MS/m2/h 9,6 

TRH médio com recirculação (3) h 6,5 

TRH máx. com recirculação (4) h 4,6 
(1)

 ((Caudal médio afluente /nº de decantadores) x Concentração de MLSS) / Área superficial unitária útil do 
decantador 
(2) (Caudal máximo afluente /nº de decantadores) x Concentração de MLSS/ Área superficial unitária útil do 
decantador 
(3) Volume unitário útil do decantador / Q médio afluente /decantador 
(4) Volume unitário útil do decantador / Q médio afluente /decantador 

 
A Tabela 47 faz referência aos valores dos parâmetros obtidos por verificação das condições 

de dimensionamento, e o resumo dos valores determinados na Tabela 45 e 46.  

Tabela 47. Parâmetros obtidos na verificação das condições de funcionamento dos decantadores secundários (Tabela 
A.2-3 - Anexo A.2), e determinados com base na amostra utilizada. 

Parâmetro  Unidade 
Projeto 

horizonte 
Valores obtidos com base na 

amostra  

TRH médio com recirculação h 4,8 6,5 

TRH máximo com recirculação h 2,4 4,6 

Carga média superficial hidráulica  m3/m2/h 1,0 0,5 

Carga máxima superficial hidráulica m3/m2/h 1,9 0,7 

Carga média superficial de sólidos kg MS/m2/h 1,9 6,8 

Carga máxima superficial de sólidos  kg MS/m2/h 3,9 9,6 

 

Observa-se que a carga superficial de sólidos, obtida com base nas amostras disponíveis é 

superior, em relação aos valores da verificação das condições de funcionamento dos 

decantadores. Deste modo, pode concluir-se que estes órgãos não podem funcionar 

corretamente, mesmo com um TRH muito prolongado e com a carga superficial hidráulica muito 

reduzida.  
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(8) Altura do manto de lamas  

 O operador faz diariamente a monitorização da altura do manto de lamas nos dois 

decantadores secundários, recorrendo a um sensor de emissão de ultrassons, que mede em 

tempo real a altura do manto. Tomando como amostra, os registos diários do ano de 2015, 

determinou-se o valor médio da altura do manto de lamas nos dois decantadores (Tabela 48).  

Tabela 48. Valores registados da altura do manto de lamas nos dois decantadores.  

 Decantador 1 Decantador 2 

Altura média do manto de lamas (m) 1,69 2,23 
Valor mínimo (m) 0,30 0,50 
Valor máximo (m) 3,10 3,10 
Desvio Padrão (m) 0,59 0,75 

 

Verifica-se uma discrepância na altura do manto de lamas entre os dois decantadores, na 

qual a média desta altura é superior no decantador 2. Da mesma forma, quando se efetua a 

comparação do valor obtido no decantador 2, com a altura útil do decantador (cerca de 3,3 m), 

observa-se que o manto de lamas apresenta uma altura considerável.   

O valor elevado da altura do manto de lamas no decantador 2 (2,23 m em média), aliado à 

elevada carga superficial de sólidos, provavelmente origina uma grande compactação das lamas, 

dificultando a sua saída por gravidade. Quando se efetua a recirculação e a purga em simultâneo, 

aumenta a velocidade de saída das lamas criando uma espécie de “funil”, que arrasta efluente 

clarificado. Esta poderá ser uma provável justificação para o facto do compartimento de lamas da 

caixa de repartição não ter lamas suficientes, ou serem muito líquidas, quando se efetua a 

recirculação e a purga em simultâneo.  

Uma vez que todos os circuitos hidráulicos nos decantadores são absolutamente gravíticos, a 

Memória Descritiva e Justificativa do projeto, destaca a importância da configuração, das 

dimensões, das cotas de entrada e de saída e o posicionamento dos decantadores, deverem ser 

rigorosamente idênticas, para garantirem uma distribuição hidráulica uniforme. Devido à 

especificidade deste tipo de sistemas, pequenas diferenças no perfil hidráulico pode comprometer 

todo o funcionamento deste tipo de unidades.  

 Observa-se tanto no canal periférico de saída do efluente, como nos descarregadores 

triangulares que o caudal é superior, o que advém obviamente do facto do caudal afluente ao 
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decantador 2 ser superior em comparação com o decantador 1. Ao fazer o estudo dos circuitos 

hidráulicos constata-se que esta distribuição desequilibrada é causada pela menor perda de carga 

no circuito de entrada do decantador 2. O comprimento da conduta de entrada de efluente do 

decantador 2 é inferior à do decantador 1, o que induz a uma entrada de caudal superior neste 

órgão, daí o problema do arraste de lamas observado diversas vezes.  

A Figura 47 e os dados registados na Tabela 49, comprovam que tanto as condutas da 

entrada de esgoto proveniente do reator biológico nos decantadores, como que as de saída do 

efluente tratado, e das lamas, têm dimensões diferentes nos dois decantadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Desenho com os circuitos hidráulicos de entrada e saída dos decantadores. 

 

Tabela 49. Dados das dimensões dos circuitos hidráulicos. 

 Especificações Decantador 1 Decantador 2 

Conduta 103 Comprimento (m) 14,68 11,13 

Conduta 122 Comprimento (m) 4,97 1,80 

Conduta 123 Comprimento (m) 13,09 10,22 

 

 

5.2.3.  Tanque de armazenamento de água para aproveitamento 

Um dos problemas associados à cisterna de reaproveitamento do efluente é a insuficiência 

de caudal de serviço. As 2 bombas de pressurização do efluente de reutilização são da marca 

GRUNDFOS e do modelo CR 10-6, com motor de 2,2 kW, apresentando a CCB na Figura 48.  

Decantador 2 

Legenda: 

Conduta 103-Afluente proveniente do reator biológico 
Conduta 122-Saída do efluente decantado 
Conduta 123-Saída das lamas decantadas 

Decantador 1 

Decantador 2 
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De acordo com a CCB, à altura manométrica de 50 m (5 bar), o caudal é de apenas 8 m3/h, 

valor insuficiente para o caudal total máximo previsto no projeto de 30 m3/h. As utilizações não 

são simultâneas, no entanto a tela do filtro banda exige um caudal razoável de água de lavagem, 

na ordem dos 7 m3/h, e cerca de 2 m3/h para lavagem do espessador mecânico. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Curva característica do grupo hidropneumático da GRUNDFOS, CR 10-6 (1), e curva do rendimento em 
função do caudal bombeado (2) [41]. 

Verifica-se também, que os circuitos hidráulicos adjacentes às 

bombas apresentam fugas (Figura 49), que reduz ainda mais a pressão 

e o caudal fornecido. 

 

 

 

Admitindo o caudal máximo e mínimo de 430 e 100 m3/h e considerando um volume útil da 

cisterna de efluente tratado de 23 m3 (6,3 x 2,4 x 1,5 m), os TRH mínimo e máximo são, 

respetivamente, de 3 e 14 min, o que, em princípio, não deveria levar à acumulação excessiva de 

sólidos, contudo, é possível que existam pontos mortos onde o grau de agitação hidráulica é 

insuficiente para manter os sólidos em suspensão. O reduzido caudal de elevação do grupo 

Figura 49. Fuga de água verificada nas 
bombas de efluente para reutilização 



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

Capítulo 5. Análise Técnica dos Problemas                                                                                                                               93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

hidropneumático possibilita, ainda mais, a acumulação de sólidos decantáveis na cisterna, pois 

aumenta o TRH.  
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CAPÍTULO 6. Propostas para Solucionar os Problemas 

 

6.1. Descrição e Justificação de Soluções Técnicas 

 

(1) Transbordo nos compartimentos periféricos de entrada de caudal para as valas de 

oxidação 

Para solucionar esta situação, deve proceder-se ao alargamento dos orifícios submersos 

localizados nos compartimentos periféricos, da câmara de repartição à entrada do reator 

biológico, para um diâmetro de 450 mm, com substituição das respetivas comportas murais.  

A câmara de repartição tem uma largura da parede de 1,02 x 1,85 m, dimensões disponíveis 

para a instalação da nova comporta mural para o orifício de diâmetro 450 mm, de acordo com o 

catálogo comercial da empresa Somepal, Fundição de Ferro, S.A. [38]. Porém não se deve 

dispensar um estudo rigoroso a nível de resistência de estruturas das zonas sujeitas à intervenção. 

A imagem apresentada na Figura A.13-1 - Anexo A.13 mostra uma proposta de aplicação da 

comporta mural, na parede considerada.   

Além deste alargamento, a cota do descarregador de saída de efluente, em cada vala de 

oxidação, deverá ser reduzida em cerca de 20 cm. Estas duas intervenções irão melhorar o 

escoamento do efluente, desde a sua entrada na vala até à saída, e deste modo evitar o problema 

de transbordo. Possivelmente também irá evitar/reduzir o desvio de caudal para fora da ETAR. 

 

(2)  Avaria frequente das bombas de remoção de areia dos tanques de 

desarenamento/desengorduramento 

As bombas utilizadas na remoção de areia decantada são do tipo membrana dupla e, em 

princípio, são adequadas. Contudo, se a areia estiver demasiado compactada, a força de sução 

pode não ser suficiente para a elevação pretendida.  

A introdução automática e periódica de ar comprimido na zona de sução pode melhorar o 

funcionamento das bombas. Alternativamente, é possível substituir as bombas de membrana 

dupla por bombas centrífugas submersíveis que podem funcionar de forma mais eficaz mas 

apresentam elevada necessidade de manutenção e, eventualmente, de substituição. A 
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possibilidade de acumulação e compactação da areia decantada representa o mesmo problema 

para bomba submersível e a introdução de ar comprimido para agitação deve ser aplicada de uma 

forma controlada. Embora, a utilização da bomba centrífuga possa ser mais vantajosa em termos 

de consumo energético e nível de ruído. 

 

(3) Digestor Aeróbio de gorduras 

Em relação ao digestor aeróbio de gordura, o seu funcionamento não é necessariamente 

obrigatório e deve ser determinado pela quantidade de gorduras removidas, respetivo custo de 

exploração (principalmente o custo de energia elétrica) e condições de operação nas unidades de 

tratamento a jusante. 

De acordo com o observado, a acumulação de gordura na etapa de tratamento preliminar é 

insignificante, e uma vez que as etapas de tratamento a jusante não estão sujeitas à influência 

negativa das gorduras e a qualidade do efluente tratado é excelente, sugere-se manter o digestor 

fora de funcionamento. O funcionamento de um digestor deste tipo, sem adequado arejamento, 

pode resultar na libertação de cheiro muito ofensivo, de calor e humidade, indesejável devido ao 

potencial de corrosão. 

 

(4) Tratamento biológico 

Um dos principais problemas associados ao tratamento biológico é a elevada idade das 

lamas, devido a uma quantidade de MLSS excessiva presente no sistema. A idade das lamas 

bastante elevada é comprovada através da observação visual da cor das lamas e através da 

determinação do seu valor. Apesar deste cenário, o efluente tratado apresenta boa qualidade. No 

entanto, segundo Tim Hobson (2009) [17] elevadas concentrações de sólidos de cor castanha e 

escura podem trazer problemas indesejáveis que conduzirão, eventualmente, à diminuição da 

qualidade do efluente. 

Para corrigir, deverá realizar-se a remoção progressiva das lamas em excesso através da 

purga adicional e reduzir à recirculação, o que irá diminuir a concentração de MLSS no reator, a 

idade das lamas e aumentar a razão F/M. A purga adicional corresponderá a cerca de 10 - 15 % por 
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dia do valor normal (calculado sob situação normais). Esta operação deverá ser sempre 

acompanhada pela medição diária de MLSS nos reatores e pelo teste da decantabilidade. 

Após a estabilização das condições de funcionamento, o fluxo mássico de lamas na purga 

será igual ao de produção de lamas no reator biológico.  

 

(5) Tempo de Retenção Hidráulica (TRH) elevado 

Para reduzir o TRH do reator biológico uma das alternativas será a utilização de apenas 1 

linha de tratamento, podendo o THR ser reduzido até 50 %. Dado que a média obtida foi de 73 h, 

para o período relativo a alguns meses do ano de 2015 e janeiro de 2016. A redução em cerca de 

50 % seria bastante aceitável, pois segundo Metcalf and Eddy (2003), este parâmetro deve estar 

compreendido entre 15 e 30 h.  

 

(6) Manto de lamas elevado nos decantadores 

Como constatado, o facto do comprimento da conduta de entrada de efluente no 

decantador 2 ser inferior à do 1, provoca uma entrada de caudal superior neste órgão, 

aumentando o manto de lamas e daí o problema do arraste de lamas observado diversas vezes. 

A distribuição não uniforme de afluente aos decantadores poderá ser corrigida com um 

ligeiro encerramento da válvula de saída do compartimento C1 (da câmara de repartição de 

caudal) para o decantador 2, de modo a criar uma perda de carga adicional que vai reduzir o 

caudal de alimentação. No início do mês de maio recomendou-se o encerramento parcial dessa 

válvula de saída, acompanhado por observação. Comprova-se pelos dados da Tabela 50, que o 

manto de lamas no decantador 2 diminuiu a sua altura, não se tendo verificado o problema do 

arraste de lamas com o efluente decantado. 

Tabela 50. Valores registados da altura do manto de lamas nos dois decantadores, após fecho parcial da comporta do 
afluente ao decantador 2 (21 registos no mês de maio).   

maio de 2016 Decantador 1 Decantador 2 

Altura média do manto 
de lamas (m) 

1,89 1,82 

Valor mínimo (m) 0,15 0,12 

Valor máximo (m) 2,70 2,40 
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Aconselha-se também fazer a recirculação com funcionamento intermitente, pois na 

situação atual não há necessidade que este seja contínuo. 

 

(7) Caudal insuficiente de efluente para reutilização 

No caso da cisterna de efluente tratado para reaproveitamento detetaram-se os seguintes 

problemas: (1) acumulação de lamas na cisterna quando ocorre o transbordo dos decantadores e 

(2) caudal insuficiente para reutilização.  

Para o primeiro problema, a solução será a instalação de um by-pass, para desviar o efluente 

decantado até à última caixa da rede de efluente. A cisterna existente de efluente tratado, 

destinada à reutilização, apresenta poucas possibilidades de modificação, devido às condições 

hidráulicas das entradas e saída. Considerando as medidas propostas para melhorar a operação da 

etapa de tratamento biológico, o arrastamento de elevada quantidade de lamas dos decantadores 

para a cisterna será minimizado. 

Para o caso do caudal insuficiente, recomenda-se a substituição das bombas do grupo 

hidropneumático com duas bombas idênticas mas com capacidade unitária de 15 m3/h a 8 bar, 

acionadas por um motor de 11 kW. A conduta elevatória tem de ter um diâmetro efetivo, no 

mínimo, de 90 mm (preferivelmente 100 mm) para o 1º troço até à primeira bifurcação principal.  

 

(8)  Desidratação das lamas 

No caso dos problemas verificados com a eficiência do filtro banda, uma substituição do 

equipamento apenas seria viável se for por outro filtro banda de qualidade superior, pois 

apresentam baixos custos operacionais, funcionamento contínuo e fácil manutenção. Se o 

rendimento for superior, mais curto será o tempo de funcionamento. Analisando os outros 

equipamentos de desidratação disponíveis no mercado, verifica-se que os filtros prensa 

apresentam uma eficiência superior em relação aos filtros banda, porém o seu custo é mais 

elevado e como o filtro banda, necessita de um caudal razoável de água de lavagem e da 

substituição periódica de telas [44], além de apresentar um funcionamento descontínuo. As 

centrífugas apresentam custos de manutenção, consumos de energia elevados e desgaste rápido, 

assim como altos níveis de ruído e de vibrações, por serem máquinas que trabalham com 

velocidades rotativas elevadas [3]. 
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Para tentar solucionar o problema da ineficiência relacionada com o funcionamento do filtro 

banda, recomenda-se uma manutenção mais regular, para verificação do sistema de 

tensionamento da tela, através dos cilindros pneumáticos. Além deste aspeto, propõe-se a 

realização de testes com polímero antes da etapa de espessamento. No entanto, com a melhoria 

da pressão da água de lavagem, as telas poderão correr com velocidade mais elevada e a 

desidratação terá um rendimento superior. 

 

(9) Corrosão em algumas superfícies metálicas na zona da obra de entrada 

Para prevenir a corrosão nas superfícies metálicas, deve aumentar-se a frequência do 

funcionamento da extração do ar contaminado e da humidade pelo sistema existente de 

ventilação. Ao mesmo tempo deverá efetuar-se a manutenção de rotina incluindo a limpeza sem 

aplicação de grande quantidade de água. 

6.2. Modos de implementação das soluções  

 

(1)  Alargamento do orifício submerso de entrada de caudal nas valas de oxidação e 

redução da cota dos descarregadores de saída de efluente 

O alargamento dos orifícios, a substituição das comportas murais e a redução das cotas dos 

descarregadores, poderá ser executado na época do verão quando o caudal afluente é da ordem 

dos 1500 m3/d e a etapa de tratamento biológico pode ser garantida por apenas um tanque de 

arejamento. Contudo, recomenda-se reduzir a quantidade de lamas existente nos tanques de 

tratamento antes de esvaziar o tanque a intervir. O esvaziamento deverá ser realizado com uma 

bomba submersível com capacidade da ordem dos 100 m3/h, de DN 100, que enviará, após 

paragem dos equipamentos de arejamento e agitação, o sobrenadante para a câmara de 

repartição a montante dos decantadores e posteriormente as lamas decantadas para o outro 

tanque de tratamento em serviço e, consequentemente, para os decantadores. O isolamento do 

compartimento periférico sujeito a intervenção, será efetuado por colocação de uma comporta 

amovível sob o respetivo descarregador superficial. 
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Em alternativa, no tanque de tratamento sujeito a intervenção, pode-se abaixar o nível de 

efluente ligeiramente abaixo do orifício e com o apoio dum andaime, colocado no tanque, que 

servirá como uma plataforma de trabalho, realizar a alteração. Uma vez que o fundo é plano e no 

local de intervenção não estão instalados de difusores nem agitadores submersos, esta alternativa 

poderá poupar tempo. Contudo, deverão ser tomadas precauções especiais de segurança para os 

trabalhadores envolvidos. 

 

(2) Tanque de desarenamento/desengorduramento 

O grau de agitação por ar comprimido nos tanques de desarenação deve ser mais reduzido e 

sem interrupção, de modo a prevenir a decantação de sólidos orgânicos e a melhorar a flutuação e 

arrastamento de gorduras para os canais de raspagem superficial. A acumulação de areia no 

tanque de desarenação é inevitável, sendo indispensável realizar periodicamente limpeza manual.  

 

(3) Tratamento biológico 

Tal como já foi referido, a purga adicional deverá ser cerca de 10 - 15 % por dia do valor 

normal. Esta ação deve ser sempre acompanhada pela medição diária de MLSS e pelo teste da 

decantabilidade. Após a estabilização das condições de funcionamento, o fluxo mássico de lamas 

na purga será igual ao de produção de lamas no reator biológico e a idade das lamas irá diminuir. 

Salienta-se que a manutenção de uma idade de lamas constante é uma estratégia de 

controlo a longo-prazo, e que esta não deve ser modificada, como medida de resposta a variações 

de curto-prazo [11]. As variações a curto-prazo são responsáveis pela natureza dinâmica dos 

sistemas de tratamento, sendo necessário tomar medidas de controlo que minimizem o seu 

impacto, sem descuidar da manutenção da idade de lamas necessária para atingir uma 

performance desejada a longo-prazo [11]. O controlo a curto-prazo da idade de lamas pode ser 

feito através do ajuste da razão de recirculação das lamas ao longo do dia de modo a antecipar as 

flutuações diárias de carga afluente, e ao aumentar a purga de lamas durante a noite, em que o 

caudal afluente é menor [45].  
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(4) Caudal insuficiente de efluente para reutilização 

 Recomenda-se a substituição do grupo hidropneumático, que deverá incluir um filtro 

mecânico auxiliar com limpeza automática (este filtro existe na ETAR mas não está instalado). O 

filtro deverá ter um caudal admissível acima do grupo hidropneumático e a passagem deverá ser 

inferior a 50 µm. 

Para minimizar a eventual acumulação de sólidos na cisterna de efluente recuperado, 

sugere-se a instalação dum agitador submersível com eixo horizontal, com uma hélice de diâmetro 

200 mm, acionado por motor de 1,1 kW a 1380 rpm e um caudal de agitação correspondente a 

345 m3/h (15 renovações/h considerando o volume da cisterna). O agitador poderá ser controlado 

por um temporizador ajustável, permitindo menor duração de funcionamento nas horas de maior 

caudal e vice-versa. Também deverá ser instalado um interruptor de nível para proteção do 

agitador no caso da altura de água na cisterna não permitir o funcionamento correto do 

equipamento. 
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Conclusão 

 

O cumprimento dos parâmetros legais de qualidade do efluente antes da sua descarga no 

meio hídrico, o aumento do tempo de vida dos órgãos, e de todos os equipamentos constituintes 

de uma ETAR, requerem uma otimização do processo de tratamento. No entanto, a operação de 

tratamento das águas residuais é de extrema complexidade, face ao elevado número de fatores 

envolvidos nas várias etapas. Além de problemas relacionados com o processo biológico, várias 

situações anómalas, de natureza hidráulica ou técnica, podem surgir e afetar a operação. 

No que respeita à ETAR de Palmeira, uma das situações, que eventualmente trará problemas 

futuros em termos de qualidade do efluente, é a presença de uma quantidade excessiva de lamas 

escuras e estáveis na superfície do reator biológico, apesar do efluente tratado apresentar elevada 

qualidade. Esta ocorrência revela uma idade de lamas bastante elevada. A remoção progressiva 

das lamas em excesso através da purga adicional, em cerca de 10 - 15 % por dia do valor normal, 

irá permitir além da diminuição da concentração de MLSS no sistema, a diminuição da idade das 

lamas, até se atingir uma estabilização das condições de funcionamento. Esta operação deverá ser 

sempre acompanhada pela medição diária que serve como a base de controlo. Nas condições 

atuais, a recirculação também poderá ser efetuada com caudal mais reduzido e de uma forma 

intermitente, o que irá melhorar consideravelmente a situação do compartimento de lamas da 

caixa de repartição e a condição de purga de lamas. 

A diferença de posicionamento dos decantadores em relação à câmara de repartição de 

caudal, não garante uma distribuição uniforme de caudal, o que provoca uma discrepância na 

altura do manto de lamas, com um valor bastante elevado no decantador 2. O comprimento da 

conduta de entrada de efluente neste decantador é inferior, o que induz uma entrada de caudal 

superior. O ligeiro encerramento da válvula, do compartimento destinado à repartição de caudal 

para o decantador 2 conduziu à diminuição da altura do manto de lamas, evitando assim o 

problema do arraste de lamas.  

Para a situação da não admissão de caudal acima de determinado valor, com o 

consequente transbordo nos compartimentos periféricos de entrada de afluente para as valas de 

oxidação, propõe-se como solução a redução da cota dos descarregadores superficiais de saída de 

efluente, assim como o alargamento dos orifícios submersos de entrada de caudal. Esta 



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

102 
 

intervenção criará um perfil hidráulico mais adequado, com a consequente diminuição da perda 

de carga entre os compartimentos, fazendo o caudal fluir com mais facilidade.  

Este estudo permitiu concluir que, na situação atual para evitar o transbordo no 

compartimento C1, deverá ser considerado um caudal máximo unitário admissível da ordem de 67 

L/s afluente a um decantador. Esta condição é aceitável, pois o dimensionamento da ETAR foi 

efetuado para o ano de 2047, quando ocorre o caudal máximo unitário previsto de 87 L/s.   

É importante salientar, que existem vários parâmetros desconhecidos tais como os 

diâmetros e o material de construção das condutas enterradas e as cotas reais, assim como o 

diâmetro dos orifícios submersos na entrada das valas de oxidação, os quais são indispensáveis 

para efetuar análises hidráulicas mais precisas.  

Uma substituição das bombas do grupo hidropneumático do efluente de reutilizado, irá a 

melhorar a pressão da água de lavagem das telas do filtro banda, que poderão correr com 

velocidade mais elevada, aumentando o rendimento de desidratação. 

Identificar, analisar os problemas e a procura de soluções para melhorar as condições de 

tratamento numa ETAR, tornar-se-á um processo mais rápido e eficiente, com a criação de um 

sistema de apoio às entidades exploradoras, com informação fiável e de fácil acesso, sobre as 

especificações de todos os equipamentos mecânicos instalados, características de construção e 

modos operacionais atualizados.  
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Anexo A.1 - Parâmetros incluídos nos cálculos para verificação do comportamento dum processo 
de lamas ativadas 

 
Tabela A.1-1. Parâmetros relacionados com o processo de tratamento no tanque de arejamento. 

Tanque de arejamento 

Parâmetro Independente Dependente Controlo 

(1) Caudal afluente (Qin), m3/d    
(2) Concentração de CBO afluente (CBOin), 
mg/L 

   

(3) Volume útil (Va), m3    
(4) TRH, h    
(5) Coeficiente de crescimento específico 
(YH), g MLVSS/g CBO removida (a) 

   

(6) Coeficiente de decaimento de biomassa 
(kd), g MLVSS/g MLVSS/d 

(a)
 

   

(7) Concentração de MLSS ou MLVSS (Xv,r), 
mg/L 

   

(8) Carga orgânica mássica (F/M), kg 
CBO/kg MLVSS/d 

   

(9) Produção de lamas (P), kg MLSS/d    
(10) Idade de lamas (θc), d    

(a)
 Pode ser considerado como dependente, pois está sujeito à influência da temperatura. 

 
Tabela A.1-2. Parâmetros relacionados com o processo de tratamento no Decantador Secundário. 

 

Decantador Secundário 

Parâmetro Independente Dependente Controlo 

(1) Caudal afluente a decantar (Qdin), m3/d    
(2) Volume útil (Vd), m3    
(3) Área superficial útil (Ad), m2    
(4) Altura do manto de lamas (h), m    
(5) Tempo de retenção hidráulica (θd), h    

(6) Concentração de MLSS afluente (Xv,r), 
mg/L 

   

(7) Carga Superficial Hidráulica (CSH), 
m3/m2/d 

   

(8) Carga Superficial de Sólidos (CSS), kg 
MS/m2/d 

   

(9) Caudal de recirculação de lamas (Qr), 
m3/d 

   

(10) Concentração de lamas decantadas ou 
recirculadas  (Xv,u), mg/L ou % 

   

(11) Caudal de descarga final (Qe), m3/d    
(12) Concentração de CBO na descarga final 
(CBOe), mg/L 

   

(13) Concentração de SST na descarga final 
(Xv,e), mg/L 

   

(14) Caudal de lamas em excesso (Qw), m3/d    

(15) Massa de lamas em excesso (Pw), kg    
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As inter-relações entre os diferentes parâmetros, podem ser agrupadas de acordo com as 

seguintes tabelas: 

 

 

 

Tabela A.1-3. Inter-relações entre os diferentes parâmetros relacionados com o processo de tratamento no tanque de 
arejamento. 
 

(A) Tanque de arejamento 

Parâmetros 

(1) Qin          

(2) CBOin          

(3) Va          

(4) TRH Qin Va        

(5) YH          

(6) kd          

(7) Xv,r          

(8) F/M Qin CBOin Va Xv,r      

(9) P Qin CBOin CBOe YH Va Xv,r kd   

(10) θc Va Xv,r Ad h Xv,u Qe Xv,e Qw Xw 

 

 

Tabela A.1-4.Inter-relações entre os diferentes parâmetros relacionados com o processo de tratamento no 
Decantador secundário. 
 
 
  (B) Decantador Secundário 

Parâmetros 

(1) Qdin Qin Qr        

(2) Vd          

(3) Ad          

(4) h          

(5) Θd Vd Qin        

(6) X          

(7) CSH Ad Qin Qr       

(8) CSS Ad Qin X Qr Xr     

(9) Qr Qin X Xr       

(10) Xv,u          

(11) Qe Qin Qw        

(12) CBOe          

(13) Xv,e          

(14) Qw P Xw        

(15) Pw Qw Xw        
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Anexo A.2 - Eficácia de tratamento e dimensionamento do reator biológico e dos decantadores 

Tabela A.2-1. Eficácias de remoção no pré-tratamento e no tratamento biológico. 

1.1. Eficácias de pré-tratamento a montante da etapa biológico 

Parâmetro Unidade Ano 2047 

SST % 50 

CBO % 10 

CQO % 15 

NTK % 2 

PT % 0 

1.1.1.Afluente pré-tratado ao tratamento biológico 

Carga de poluente afluente kg/d   

SST 
 

1 440 

CBO 1 555 

CQO 3 264 

NTK 
 

314 

PT 
 

64 

Concentração de poluente calculada mg/L   

SST 
 

219 

CBO 237 

CQO 498 

NTK 
 

48 

PT   10 

1.2. Limites para descarga de águas residuais    

Valor Limite de Emissão (mg/L)(1)(2)   

 SST   35 

CBO   25 

CQO   125 

NT   15 

PT   10 
(1) Valores emitidos pela Direção Regional do Ambiente (São coincidentes com o 
DL 152/97) 

(2) Limites de NT e PT são do Anexo XVIII do D.L. 236/98 

      

 1.2.1. Eficácia da etapa de tratamento biológico   

Parâmetro Unidade Ano 2047 

Eficácia  %   

SST 
 

84 

CBO 89 

CQO 75 

NTK 
 

69 

PT   0 
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A.2-2. Dimensionamento do tanque biológico. 

2.1. Critérios de dimensionamento      

Parâmetro Unidade Ano 2047 

Carga orgânica mássica (F/M) 
kg CBO/kg 

MLSS/d 0,15 

Carga orgânica volúmica, kg CBO/ m3/d m 0,32 

Concentração de lamas (MLSS) mg/L 2 000 

2.2. Condições previstas de funcionamento do tanque biológico 

Parâmetro Unidade Ano 2047 

Tempo de retenção hidráulica h 17,6 

Idade das lamas  dia 10,5 

Caudal de recirculação de lamas  m3/d 5 472 

Concentração de lamas recirculadas mg MLSS/L 7 100 

Produção média de lamas biológicas kg MLSS/d 1 440 

2.3. Dimensionamento do tanque biológico   

Parâmetro Unidade Ano 2047 

Volume total necessário  m3 5 184 

Forma do compartimento 
 

Vala  de 
oxidação 

Número de valas de oxidação 
 

2 

Comprimento total do reator m 35 

Largura  m 6 

Diâmetro do comprimento semicircular m 12 

Altura útil m 4,5 

Altura total m 5,2 

2.4. Verificação das condições de funcionamento 

Parâmetro Unidade Ano 2047 

Nº de tanques em funcionamento 
 

2 

Volume útil final m3 4 798 

Caudal de recirculação de lamas m3/d 2 573 
Tempo médio de retenção hidráulica calculado c/ 
recirculação h 12,6 
Carga de CBO do pré-tratado afluente ao tratamento 
biológico kg CBO/d 1 555 

Carga de CBO no caudal de recirculação kg CBO/d 25,7 

Carga orgânica mássica calculada (F/M) 
kg CBO/kg 

MLSS/d 0,16 

Carga volúmica kg CBO/m3/d 0,3 
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Tabela A.2-3. Dimensionamento dos decantadores secundários. 

3.1. Dados base de dimensionamento dos decantadores secundários 

Parâmetro Unidade Ano 2047 

Forma do decantador 
 

circular 

Número de tanques 
 

2 

Diâmetro unitário m 15,8 

Altura útil do decantador m 3,1 

Área superficial unitária de decantação m2 196 

Volume unitário m3 904 

Carga máxima hidráulica superficial m3/m2/h 0,9 

Carga média hidráulica superficial m3/m2/h 0,4 

Carga máxima superficial de sólidos kg MLSS/m2/h 3,3 

Carga média superficial de sólidos kg MLSS/m2/h 1,8 

Tempo de retenção hidráulico médio c/ recirculação h 4,0 

Tempo de retenção hidráulico máx. c/ recirculação h 2,2 

3.2. Verificação das condições de funcionamento   

Parâmetro Unidade Ano 2047 

Tempo de retenção hidráulico médio calc. h 4,8 

Tempo de retenção hidráulico máximo calc. h 2,4 

Carga média hidráulica superficial calc. m3/m2/h 1,0 

Carga máxima hidráulica superficial calc. m3/m2/h 1,9 

Carga média superficial de sólidos calc. kg MLSS/m2/h 1,9 

Carga máxima superficial de sólidos calc. kg MLSS/m2/h 3,9 
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Anexo A. 3 - Planta do Reator biológico do tipo vala de oxidação da ETAR de Palmeira 

 

 Figura A.3-1. Planta geral das valas de oxidação.
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Anexo A.4 - Controlo analítico (para cumprir a exigência legal de funcionamento da ETAR), 
registo de caudais e testes diários efetuados pelo operador 

 

Tabela A.4-1. Controlo analítico da linha líquida, local de amostragem e frequência da análise.  

 
Parâmetro 

Local de amostragem Frequência 

Canal 
Parshall 

Reator 
Biológico 

Efluente 
Decantado 

Efluente do 
microtamisador 

Efluente 
após UV 

1 vez por 
semana 

1 vez 
por mês 

pH        

SST (mg/L)        

SSV (mg/L)        

CQO (mg O2/L)  
 

     

CBO5 (mg O2/L) 
 

   
   

NH4 (mg NH4/L) 
 

   
   

N Total (mg N/L) 
 

   
   

P Total (mg P/L) 
 

   
   

Coliformes Fecais 
( /100 mL) 

 
      

 

Tabela A.4-2. Controlo analítico da linha das lamas, local de amostragem e frequência da análise. 

 
Parâmetro 

Local de amostragem Frequência 

Linha de 
Espessamento 

Linha da 
desidratação 

Escorrências do 
filtro Banda 

Linha de 
Espessamento 

1 vez por 
semana 

pH 
     

SST (mg/L) 
     

SSV (mg/L) 
     

MS (%) 
 

 

   

MV (%) 
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Tabela A.4-3. Registos do caudal nas várias etapas de tratamento e frequência de registo. 

Parâmetro 
Dispositivo de leitura  

Frequência 
 

Canal Parshall Caudalímetro 

Caudal de afluente 
bruto 

  

R
eg

is
to

s 
co

n
tí

n
u

o
s 

Caudal de pré-
Tratado  

 

Caudal de efluente 
Tratado 

  

Caudal recirculação 
Lamas  

 

Caudal lamas 
extraídas  

 

 

Tabela A.4-4. Testes efetuados diariamente (dias úteis) pelo operador na ETAR. 

 

Local de 
Medição 

Afluente 
Bruto 

Tanque de 
Arejamento 

Decantador 
Secundário 1 

Decantador 
Secundário 2 

Recirculação 
Lamas  

Parâmetro pH 
OD 

(mg/L) 
SSV30 

(mL/L) 
Altura Manto 

Lamas (m) 
Altura Manto 

Lamas (m) 
SSV30 (mL/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

115 
 

Anexo A.5 - Especificações dos circuitos hidráulicos (diâmetros, material de construção e regime 
de escoamento). 

 

Tabela A.5-1. Especificações dos circuitos hidráulicos (diâmetros, material de construção e regime de escoamento). 

Circuito 
DN  

(mm) 
Material 

Tipo de 
escoamento 

1 80 PEAD (enterrado), AÇO ZINCADO (à vista) Sob pressão 

2 300 PEAD (enterrado), AÇO ZINCADO (à vista) Sob pressão 

3 140 PEAD Sob pressão 

4 250/300 PEAD (enterrado), AÇO ZINCADO (à vista) Em carga 

5 200 PEAD (enterrado), AÇO ZINCADO (à vista) Sob pressão 

6 - - - 

7 - - - 

8 500 PVC Gravítico 

9 100 PEAD Sob pressão 

10 80 PEAD (enterrado), AÇO ZINCADO (à vista) Sob pressão 

11 500 PVC Gravítico 

12 500 PVC Gravítico 

13 700 PVC Gravítico 

14 125 PVC Gravítico 
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Anexo A.6 - Automação e controlo da ETAR 

 

Tabela A.6-1. Configuração automática do Canal Parshall, na obra de entrada. 

Automação Nível (cm) 

Máximo 50 

Set point 3 30 

Set point 2 20 

Set point 1 10 

Mínimo 5 

 

Tabela A.6-2. Regime de arranque/interrupção das bombas no poço do pré-tratado. 

Sonda de nível Nível de esgoto (m) 

Máximo 280 
Set point 3 265 
Set point 2 260 
Set point 1 180 

Mínimo 160 
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Anexo A.7 - Dados adotados para simulação dos cenários e projeto 

 

Tabela A.7-1. Valores considerados das Eficácias de pré-tratamento, a montante da etapa de tratamento biológico 
percentagem.  

Eficácias de pré-tratamento  

Parâmetro Unidade Valor 

SST % 50 

CBO % 10 

CQO % 15 

NTK % 2 

PT % 0 

 

 

Tabela A.7-2. Valores considerados das Eficácias de pré-tratamento a montante da etapa biológico percentagem.  

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Projeto 1 Projeto 2  

Dados adotados para a simulação 

Parâmetro Valor 
 

 Q médio afluente, 
m3/d 

1 500 3 000 4 500 4 800 6 560 

Concentração adotada de poluentes afluente à ETAR, mg/L 

SST 320 175 110 600 439 

CBO 460 230 150 360 264  

CQO 900 500 325 833 610  

NTK 80 46 28 100 73  

PT 13 7 5 13 9  

SST 320 175 110 600 439  

Concentração poluente afluente ao tratamento biológico para a Simulação, mg/L 

SST (1) 160 88 55 300 220 

CBO 414 207 135 324 237  

CQO 765 425 276 708 518  

NTK 78 45 27 98 72  

PT 13 7 5 13 9  

Carga poluente afluente ao tratamento biológico para a Simulação, kg/d 

SST (2) 240 263 248 1 440 1 440 

CBO 621 621 608 1 557 1 557  

CQO 1 148 1 275 1 243 3 400 3 400  

NTK 118 135 123 470 470  

PT 20 21 23 60 60  

Concentração do efluente tratado, mg/L (3) (4) 

SST 35 35 35 35 35 

CBO 25 25 25 25 25  

CQO 125 125 125 125 125  

NTK 15 15 15 15 15  

PT 10 10 10 10 10  
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(1) Concentração adotada de poluente afluente à ETAR – (Concentração adotada de poluente afluente à ETAR x 
Eficácias de pré-tratamento) 
(2) Concentração poluente afluente ao Tratamento biológico x Q médio afluente 
(3)

 Valores emitidos pela Direção Regional do Ambiente (São coincidentes com o DL 152/97) 
(4) Limites de NT e PT são do Anexo XVIII do D.L. 236/98 
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Anexo A.8 - Curva das bombas instaladas na estação elevatória de efluente pré-tratado e 
determinação da Perda de carga localizada em cada singularidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.8-1. Curva das bombas instaladas na estação elevatória de efluente pré-tratado, da marca GRUNDFOS e 
modelo SE1.100.150.75.4. 
 
 

Tabela A.8-1. Determinação da perda de carga localizada (hm), para cada acessório da instalação, para 1 ou 3 bombas 
em funcionamento. 

 

 
(1) Figura A.8-2, apresenta um exemplo das singularidades das condutas individuais, instaladas na Estação Elevatória 
do esgoto pré-tratado. 
(2) Valores obtidos no Catálogo da GRUNDFOS [41]. 
(3) As perdas de carga nas condutas individuais são consideradas iguais, para a determinação do caudal com 2 e com 3 
bombas em serviço. Esta simplificação pode causar um pequeno erro, que contudo é ignorável. 

 

 

     

Caudal (m3/s) 

Singularidades (1) DN (mm) Quantidade  KL 
(2) 0,04 0,06 0,075 0,08 0,15 

Curva a 90º  
 

100 1 0,3 0,397 0,892 1,394 1,586 1,586 

Cone  100 200 1 0,5 0,041 0,093 0,145 0,165 0,165 

Curva a 90º 
 

200 5 0,3 0,025 0,056 0,087 0,099 0,496 

Tê  
 

200 1 1,1 0,091 0,205 0,320 0,364 0,364 

Válvula de cunha  
 

200 1 0,1 0,008 0,019 0,029 0,033 0,033 

Válvula retenção  
 

200 1 1 0,083 0,186 0,290 0,331 0,331 

Válvula de cunha  
 

300 1 0,07 0,006 0,013 0,020 0,023 0,016 

Curva a 90º 
 

300 7 0,3 0,039 0,088 0,138 0,157 0,482 

Total 
    

0,729 1,611 2,499 2,838 3,473 

 

(3) 



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

120 
 

  

Figura A.8-2. Sistema de bombagem e conduta individual, instalado na Estação Elevatória do esgoto pré-tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) (d) 

(e) 

(f) 

                                                                                                                      
Legenda 

 (a) Curva a 90ºC na saída da bomba  

 (b) Cone de redução 

 (c) Curva a 90ºC 

 (d) Válvula de retenção  

 (e) Válvula de secionamento do tipo cunha 

 (f) Tê de ligação 
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Anexo A.9- Construção do perfil hidráulico no reator biológico 

 

Tabela A.9-1. Caraterísticas da instalação hidráulica do troço 1 e do troço 2.  

Câmara de receção C1 - Câmara de saída do reator biológico 

Dados Unidade Valor 

Troço 1 (1) 

Diâmetro da conduta 1 mm 500 

Cumprimento total: m 15 

Número de curvas a 90º  1 

Saída submersa  1 

Troço 2 (2) 

Diâmetro da conduta 2 mm 300 

Cumprimento total: m 11,2 

Número de saída em tê  1 

Número de curvas a 90º  2 

Número de entrada submersa  1 

 
(1) Troço comum que transporta o efluente das valas de oxidação à caixa de repartição 
(2) Troço individual de saída de efluente das valas de oxidação 

 
 

Tabela A.9-2. Cotas de construção do perfil hidráulico no reator biológico, considerando o fator de atenuação 1, ou 

0,77 do caudal máximo de projeto.  

Reatores Biológicos 

Parâmetro Unidade Valor Valor 

Fator de atenuação 
 

1,00 0,77 

Cota de água na câmara de saída do reator biológico m 36,69 35,97 

Cota do descarregador na câmara de saída m 36,10 36,10 

Cota de água no reator biológico m 36,29 36,27 

Cota de água na câmara de caudal repartido m 36,33 36,29 

Cota do descarregador na câmara de caudal repartido m 36,50 36,50 

Cota de água na câmara de repartição de caudal m 36,64 36,61 
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Anexo A.10 - Análises hidráulicas nos Decantadores e câmara de receção e repartição de caudal 

 

Tabela A.10-1. Determinação da cota do nível de efluente nos decantadores. 

Parâmetro Unidade Valor 

Dados gerais 

Caudal máximo do afluente a decantar m3/s 0,26 

Fator de atenuação  0,77 

Número de decantadores  3 

Caudal afluente unitário a decantador m3/s 0,067 

Cota do descarregador superficial m 34,85 

Descarregadores triangulares 

Dados 

Diâmetro da conduta de chegada mm 200 

Diâmetro unitário do decantador m 15,8 

Número de caleiras/decantador  1 

Número de descarregadores superficiais montados/caleira 
 

1 

Largura da caleira de efluente m 0,4 

Carga hidráulica máxima admissível sobre descarregador linear m3/h/m 5,2 

Altura máxima de descarga, (= a da Figura A.11-1) (1) cm 6,4 

Tipo de descarregador superficial: triangular (2) º 102 

Largura da caixa de recolha de efluente decantado m 0,36 

Comprimento da caixa de recolha de efluente decantado m 0,4 

Inclinação da caleira % 16 

Folga superior da caleira m 0,24 

Cálculo 

Comprimento da caleira para descarregadores 
(3)

 m 49,6 

Caudal máximo do efluente decantado (4) m3/s 0,034 

Carga hidráulica unitária calculada sobre descarregador linear (5) m3/m/h 2,5 

Distância entre os descarregadores triangulares, (b + c, Figura A.11-2) mm 149 

Número de descarregadores triangulares na caleira 
(6)

  334 

Caudal máximo de descarga/descarregador (7) m3/s 1,0 x 10-4 

Coeficiente de contração, Cd  0,584 

Altura máxima de água sobre descarregador (8) cm 2,2 

Cota do nível de efluente (9) m 34,87 

 
(1)

 Média do valor a/10  
(2)

 (2 x arcsen ( (b/2)/a)) x 180/pi() 
(3)

 Diâmetro unitário do decantador x π 
(4)

 (Caudal de pré-tratado (60 L/s x 3) - caudal de recirculação (21 L/s x 3) + caudal de escorrências (17 L/s))/ Número 
de decantadores x Fator de atenuação 

(5)
 Caudal máximo do efluente decantado/ (Comprimento da caleira para descarregadores x Número de 

caleiras/decantador x Número de descarregadores superficiais/caleira) (Condição: Carga hidráulica unitária 
calculada sobre descarregador linear ≤ Carga hidráulica máxima admissível sobre descarregador (5,2 m3/h/m) 



Estudo Técnico dos Problemas Operacionais da ETAR de Palmeira em Braga e Elaboração de Soluções de Melhoria 

123 
 

(6)
 (Comprimento da caleira para descarregadores x Número de caleiras/decantador x Número de descarregadores 

superficiais/caleira)/ Distância entre os descarregadores triangulares 
(7)

 Caudal máximo do efluente decantado / Número de descarregadores triangulares na caleira 
(8)

 (15/8 x (Caudal máximo de descarga/descarregador/ (Coeficiente de contração, Cd x √(2g))))2/5 
(9)

   Cota do descarregador superficial + Altura máxima de água sobre descarregador 

 

 

 

 

 

 

Figura A.10-1. Descarregadores triangulares.  

 

Tabela A.10-2. Medições efetuadas aos descarregadores triangulares do decantador 1 e do decantador 2.  

Medições 

a1 (cm) a2 (cm) b1 (cm) b2 (cm) c1 (cm) c2 (cm) 

6,3 6,5 10 10 4,9 4,8 

6,2 6,6 10 9,9 5,1 4,7 

6,3 6,6 10 10 5,1 4,7 

6,27 6,57 10 9,97 5,03 4,73 

Valores médios: 

a (mm) b (mm) c (mm) 
   64,2 99,8 48,8 
    

 

 

 

 

 

Figura A.10-2. Medidas dos Descarregadores triangulares. 

 

 

 

 

 

a 

b 
c 
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Tabela A.10-3. Altura de máxima de água na caixa de recolha.  

Parâmetro Unidade Valor 

Nível de água máximo na caixa de recolha m 0,5 

Nível de água no fim da caleira m 0,3 

Caudal evacuado por 1/2 caleira 
(1)

 m
3
/s 0,017 

Comprimento de 1/2 caleira 
(2)

 m 24,0 

Caudal unitário do comprimento da caleira (3) m3/s/m 7,2 x 10-4 

Altura máxima de água a montante da caleira (4) m 0,302 

Altura total da caleira necessária (5) m 0,59 

Altura máxima de água na caixa de recolha (6) m 34,57 
(1)

 Caudal máximo do efluente decantado/2 
(2)

 ((Diâmetro unitário do decantador - Largura da caleira de efluente x π) - Comprimento da caixa de recolha de 
efluente)/2 

(3)
 Caudal evacuado por 1/2 caleira /Comprimento de 1/2 caleira 

(4)
 √ ((Nível de água no fim da caleira)2 + 2 x (Caudal unitário do comprimento da caleira+ Comprimento de 1/2 

caleira)2 / (g x (Comprimento da caixa de recolha de efluente)2 x Nível de água no fim da caleira) 
(5)

 Altura total da caleira necessária x (1 + Inclinação da caleira) + Folga superior da caleira 
(6)

 Cota do nível de efluente - Altura máxima de água a montante da caleira 
 

Tabela A.10-4. Dados da conduta que faz a ligação da saída da câmara de repartição central (C1) para o decantador, 

para determinação da cota máxima de efluente na câmara de repartição (C1).  

Parâmetro Unidade Valor 

Dados 
  Diâmetro da conduta de alimentação ao decantador mm 200 

Comprimento total da conduta m 18,7 

Material de construção da conduta  PVC 

Coeficiente de Hazen-Williams  130 

Número de entradas submersas  1 

Coeficiente de perda da entrada submersa  0,5 

Número de curvas a 90º  3 

Coeficiente de perda de carga de curva a 90º  0,2 

Número de saída submersa:  1 

Coeficiente de perda de carga de saída submersa  1 

Cálculo 

Caudal unitário de alimentação ao decantador m
3
/s 0,067 

Regime hidráulico de escoamento 
Em carga com 

seção cheia 

Velocidade de escoamento na conduta m/s 2,12 

Perda de carga na conduta m 0,42 

Perda de carga localizada m 0,48 

Perda de carga total m 0,90 

Cota máxima de efluente na câmara de repartição (C1) (1) m 35,77 
(1) Perda de carga total + Cota do nível de efluente (34, 87 m) 
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Tabela A.10-5. Dados da conduta que estabelece a ligação desde a saída de lamas decantadas à câmara de receção 

(C2), para determinação da cota máxima de efluente na câmara de repartição (C2).  

Parâmetro Unidade Valor 

Dados 
  Diâmetro da conduta de alimentação ao decantador mm 150 

Comprimento total da conduta m 18,7 

Material de construção da conduta  PVC 

Coeficiente de Hazen-Williams  130 

Número de curvas a 90º  3 

Coeficiente de perda de carga de curva a 90º  0,2 

Coeficiente de perda de carga de saída e entrada submersa  1,5 

Cálculo 

Caudal unitário de descarga das lamas decantadas (1) m3/s 0,018 

Regime hidráulico de escoamento 
Em carga com 
secção cheia 

Velocidade de escoamento na conduta m/s 1,04 

Perda de carga na conduta m 0,15 

Perda de carga localizada m 0,11 

Perda de carga total m 0,27 

Cota máxima de efluente na câmara de repartição (C2) (2)  m 34,60 
(1)

 (3 bombas de recirculação (3 x 21 L/s) + 1 bomba de purga (30 L/s))/ Número de decantadores x Fator de 
atenuação 

(2)
 Cota do nível de efluente (34,87 m) - Perda de carga total 

 

Tabela A.10-6. Dados da conduta de saída de efluente clarificado para a câmara de receção e descarga final (C3), para 

determinação da cota máxima de efluente na câmara de repartição (C3).  

Parâmetro Unidade Valor 

Dados 
  Diâmetro da conduta de alimentação ao decantador mm 200 

Comprimento total da conduta m 17,0 

Material de construção da conduta  PVC 

Coeficiente de Hazen-Williams  130 

Número de curvas a 90º  3 

Coeficiente de perda de carga de curva a 90º  0,2 

Coeficiente de perda de carga de saída e entrada submersa  1,5 

Cálculo 

Caudal unitário de descarga de efluente clarificado (1) m3/s 0,048 

Regime hidráulico de escoamento: Em carga com secção cheia 

Velocidade de escoamento na conduta: m/s 1,54 

Perda de carga na conduta: m 0,21 

Perda de carga localizada: m 0,25 

Perda de carga total: m 0,46 

Cota máxima de efluente na câmara de repartição (C3) (2) m 34,11 
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(1)
 (afluente total a decantar (260 L/s) - 3 bombas de recirculação (3 x 21 L/s) -1 bomba de purga (30 L/s))/ Número de 
decantadores x Fator de atenuação 

(2)
 Altura de máxima de água na caixa de recolha (34,57 m) - Perda de carga total 
 

Tabela A.10-7. Cotas do nível de lamas na câmara de receção de lamas decantadas (C4). 

Parâmetro Unidade Valor 

Caudal máximo de lamas decantadas (1) m3/s 0,018 

Diâmetro de orifício submerso de passagem mm 300 

Área da secção do orifício m2 0,071 

Coeficiente de contração  0,66 

Carga estática necessária para o caudal (2) m 0,01 

Altura inútil na câmara C2 (altura máxima de segurança das bombas) m 0,5 

Cota máxima possível de lamas na câmara C2 m 34,60 

Cota de lamas na câmara C4 com as bombas em funcionamento (3) m 34,60 

Cota mínima de lamas na câmara C4 (paragem das bombas) (4) m 34,10 
(1)

 (3 bombas de recirculação (3 x 21 L/s) + 1 bomba de purga (30 L/s))/ Número de decantadores x Fator de 
atenuação 

(2)
 gh2A

d
CQ   

(3)
 Cota máxima de efluente na câmara de repartição (C2) - Carga estática necessária para o caudal 

(4)
 Cota máxima possível de lamas na câmara C2- Altura inútil na câmara C2 (altura máxima de segurança das 

bombas) 
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Anexo A.11 - Análises hidráulicas no Tratamento Terciário 

Tabela A.11-1. Determinação das cotas do nível de efluente na descarga final. 

Parâmetro Unidade Valor 

Cota de cheia do meio recetor hídrico m 33,5 

Fundo do meio recetor hídrico m 30,3 

Caudal máximo de descarga (1) m3/s 0,18 

Coeficiente de fricção de Manning  0,013 
(1)

 3 x 60 L/s 

Tabela A.11-2. Determinação das cotas do nível de efluente na descarga final. 

Parâmetro Unidade Valor 

Diâmetro de tubo mm 500 

Comprimento considerado do tubo m 55 

Inclinação de instalação % 0,26 

Caudal na conduta em seção cheia, Q m3/s 0,19 

Velocidade na conduta em seção cheia, V m/s 0,98 

q/Q 
 

0,93 

d/D 
 

0,76 

v/V 
 

1,29 

Altura de água na conduta, d m 0,38 

Velocidade na conduta ao caudal, q m/s 1,27 

Perda de carga na saída m 0,01 

Elevação acima do fundo (admitida) m 0,4 

Cota da soleira a jusante do tubo (1) m 30,70 

Cota de água a jusante da conduta (2) m 31,09 

Desnível entre montante e jusante do tubo 
(3)

 m 0,14 

Cota da soleira a montante do tubo (4) m 30,84 

Cota de água a montante da conduta (5) m 31,37 

Perda de carga na entrada da conduta  m 0,02 

Cota de água na última caixa de visita (7) m 31,39 
(1)

 Fundo do meio recetor hídrico + Elevação acima do fundo (admitida) 
(2)

 Altura de água na conduta, d + Perda de carga na saída + Cota da soleira a jusante do tubo 
(3)

 Comprimento considerado do tubo x Inclinação de instalação 
(4)

 Cota da soleira a jusante do tubo x Desnível entre montante e jusante do tubo 
(5)

 Altura de água na conduta, d + Desnível entre montante e jusante do tubo + Cota da soleira a montante do tubo 
(6)

 Cota de água a montante da conduta + Perda de carga na entrada da conduta 
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Tabela A.11-3. Determinação das cotas do nível de efluente da Última Caixa de visita - Saída do Canal Parshall. 

Parâmetro Unidade Valor 

Dados Gerais  
 Caudal máximo de escoamento m3/s 0,18 

Última Caixa de visita - Saída do Canal Parshall 

Diâmetro de tubo mm 500 

Coeficiente de Manning  0,013 

Comprimento considerado do tubo m 15 

Inclinação de instalação % 1,2 

Caudal na conduta em seção cheia, Q m3/s 0,41 

Velocidade na conduta em seção cheia, V m/s 2,11 

q/Q 
 

0,43 

d/D 
 

0,46 

v/V 
 

0,94 

Altura de água na conduta, d m 0,23 

Velocidade na conduta ao caudal, q m/s 1,98 

Perda de carga na saída m 0,02 

Cota da soleira a jusante do tubo m 31,39 

Cota de água a jusante da conduta (1) m 31,64 

Desnível entre montante e jusante do tubo (2) m 0,18 

Cota de água no montante da conduta (3) m 31,98 

Cota da soleira a jusante do tubo (4) m 31,57 
(1)

 Cota da soleira a jusante do tubo + Altura de água na conduta, d + Perda de carga na saída 
(2)

 Inclinação de instalação x Comprimento considerado do tubo 
(3)

 Cota da soleira a jusante do tubo + Desnível entre montante e jusante do tubo +Altura de água na conduta, d 
(4)

 Cota da soleira a jusante do tubo + Desnível entre montante e jusante do tubo 
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Tabela A.11-4. Determinação das cotas do nível de efluente referente ao Canal Parshall. 

Parâmetro Unidade Valor 

Dados 
  Largura estrangulada do canal (1) mm 229 

 
" 9 

Coeficiente C do canal (m - m3/s) 0,536 

 
(cm - m3/h) 1,671 

Coeficiente n do canal  1,535 

Largura do canal a montante mm 575 

Cálculo 
  Altura de água a montante da seção estrangulada (2) m 0,49 

 
cm 49 

Grau máximo de submersão entre jusante e montante % 75 

Altura máxima de escoamento a jusante (3) cm 36 

Cota de soleira da saída do canal Parshall m 31,57 

Cota da soleira do canal Parshall 
(4)

 m 31,65 

Desnível admitido de compensação (rampa)  m 0,05 

Cota de soleira da conduta de aproximação (5) m 31,60 

Cota de água a jusante do canal (6) m 32,01 

Cota de água a montante do canal (7) m 32,06 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 9 “ x 25,4 
(2)

 Q = C hn (Q é o caudal máximo de escoamento (0,18 m3/s) e h a altura de água a 
montante da secção estrangulada)  

(3)
 Altura de água a montante da seção estrangulada x Grau máximo de submersão 
entre jusante e montante 

(4)
 Cota de soleira da saída do canal Parshall + 0,076 

(5)
 Cota da soleira do canal Parshall - Desnível admitido de compensação (rampa) 

(6)
 Cota da soleira do canal Parshall + Altura máxima de escoamento a jusante: 

(7)
 Cota da soleira a jusante do tubo + Altura de água a montante da seção 
estrangulada 
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Tabela A.11-5. Determinação das cotas do nível de efluente no canal de desinfeção UV  e na cisterna de efluente para 

aproveitamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 Q = (0,312/n)D8/3S1/2 , S = inclinação de conduta, m/m 
(2)

 V = (1/n)R2/3S1/2, R = perímetro molhado, m 
(3)

 Caudal máximo de escoamento (0,18 m
3
/s) / Caudal na conduta em seção cheia, Q 

(4)
 6,145(q/Q)

5 
– 17,461(q/Q)

4 
+ 18,894(q/Q)

3
– 9,6319(q/Q)

2
+  2,8636(q/Q) + 0,0119, d = altura de escoamento, m e D 

= diâmetro de conduta, m 
(5)

 2,8597(d/D)3 – 4,5493(d/D)2 + 3,4701(d/D) + 0,0281,  
(6)

 d/D x Diâmetro de tubo 
(7)

 v/V x Velocidade na conduta em seção cheia, V 
(8)

 0,09 x (Velocidade na conduta ao caudal, q)2 / (2 x g) 
(9)

 Cota da soleira no jusante do tubo + Perda de carga na saída +Altura de água na conduta, d 
(10)

 Comprimento considerado do tubo x Inclinação de instalação 
(11)

 Cota da soleira no jusante do tubo x Desnível entre montante e jusante do tubo: 
(12)

 Cota da soleira no montante do tubo + Altura de água na conduta, d + Desnível entre montante e jusante do tubo 
(13)

  0,3 x (Velocidade na conduta ao caudal, q)2 /2g 
(14)

 Cota de água no montante da conduta + perda de carga na entrada da conduta 
(15)

 Cotas dos desenhos 

 

 

 

Parâmetro Unidade Valor 

Diâmetro de tubo: mm 500 

Coeficiente n de Manning  0,013 

Comprimento considerado do tubo: m 25 

Inclinação de instalação: % 0,275 

Caudal na conduta em seção cheia, Q (1) m3/s 0,20 

Velocidade na conduta em seção cheia, V (2) m/s 1,01 

q/Q (3) 

 
0,91 

d/D (4) 

 
0,74 

v/V (5) 

 
1,26 

Altura de água na conduta, d (6) m 0,37 

Velocidade na conduta ao caudal, q (7) m/s 1,27 

Perda de carga na saída (8) m 0,01 

Cota da soleira a jusante do tubo m 31,60 

Cota de água a jusante da conduta
 (9)

 m 31,97 

Desnível entre montante e jusante do tubo (10) m 0,069 

Cota da soleira no montante do tubo (11) m 31,66 

Cota de água no montante da conduta (12) m 32,10 

Perda de carga na entrada da conduta (13) m 0,02 

Cota de água na última caixa de visita (14) m 32,13 

Cota atual da soleira da cisterna (15) m 31,13 

Cota de soleira da conduta de saída da cisterna (15) m 32,63 

Cota máxima de água admissível na cisterna (15) m 33,00 
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Tabela A.11-6. Determinação das cotas do nível de efluente na cisterna e na caleira de Saída dos microtamisadores. 

  

Parâmetro Unidade Valor 

Canal de descarga do microtamisador   

Cota da soleira do canal de saída do microtamisador m 32,23 

Cota de soleira da conduta de saída da cisterna m 32,63 

Descarregadores da saída dos microtamisadores 

Número de microtamisadores em serviço  2 

Caudal unitário a descarregar (1)  m3/s 0,09 

Cota do descarregador superficial m 32,88 

Espessura máxima disponível de lâmina de água (2) m 0,12 

Comprimento unitário de descarregador superficial m 1,9 

Tipo de descarregador  Broad crested 

Coeficiente de descarga, Cd  0,67 

Espessura de lâmina de água ao caudal máximo (3) m 0,12 

Cota de água na câmara do microtamisador (4) m 33,00 

Perda máxima de carga no microtamisador (5) m 0,05 

Cota de água no interior de microtamisador (6) m 33,05 

Área da abertura de entrada submersa (7) m2 0,203 

Coeficiente de escoamento, Cd  0,66 

Perda de carga na entrada submersa do canal de distribuição (8) m 0,15 

Cota de água na caleira de chegada (tamisador sujo) (9) m 33,20 

Cota da soleira da caleira de entrada microtamisadores (10) m 32,63 

 
(1)

 Caudal máximo de escoamento (0,18 m3/s) /Número de microtamisadores em serviço 
(2)

 Cota máxima de água admissível na cisterna- Cota do descarregador superficial 

(3)
 2

3

HLdC71,1.máxQ   
(4)

 Cota do descarregador superficial + Espessura de lâmina de água ao caudal máximo 
(5)

 Catálogo 
(6)

 Cota de água na câmara do microtamisador + Perda máxima de carga no microtamisador 
(7)

 0,45 2 
(8)

 Caudal unitário a descarregar/ Coeficiente de escoamento, Cd x Área da abertura de entrada submersa x 
(2g)

1/2
 

(9)
 Perda de carga na entrada submersa do canal de distribuição + Cota de água no interior de microtamisador 

(10)
 Desenho  
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Tabela A.11-7. Determinação das cotas do nível de efluente na Caleira de chegada dos Microtamisadores - Câmara de 

repartição C3. 

Parâmetro Unidade Valor 

Diâmetro de tubo mm 500 

Coeficiente n  de Manning  0,013 

Comprimento considerado do tubo m 16 

Inclinação de instalação % 5,75 

Caudal na conduta em seção cheia, Q m3/s 0,91 

Velocidade na conduta em seção cheia, V m/s 4,61 

q/Q  
0,20 

d/D  
0,32 

v/V  
0,77 

Altura de água na conduta, d m 0,16 

Velocidade na conduta ao caudal, q m/s 3,56 

Perda de carga na saída m 0,06 

Cota atual da soleira da conduta m 32,63 

Desnível entra as soleiras de entrada e saída da conduta 
(1)

 m 0,92 

Cota da soleira de entrada da conduta (2) m 33,55 

Cota de água na câmara C3 (3) m 33,77 
(1)

 Comprimento considerado do tubo x Inclinação de instalação 
(2)

 Cota atual da soleira da conduta + Desnível entra as soleiras de entrada e saída da conduta 
(3)

 Cota da soleira de entrada da conduta+ Altura de água na conduta, d+ Perda de carga na saída 
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Anexo A.12 - Produção diária de lamas tendo em inclusão o processo de respiração endógena 

Tabela A.12-1. Determinação da produção de lamas biológicas, tendo em consideração a respiração endógena. 

Parâmetro Unidade Valor 

Produção específica de biomassa, a (1) kg MLVSS/kg CBO 0,75 

Constante de decaimento celular, kd (2) kg MLVSS/kg MLVSS/ d 0,06 

Carga de CBO afluente kg/d 394 

Concentração CBO afluente (3) mg/L 70 

Concentração de CBO efluente mg/L 4 

MLVSS mg /L 7 390 

Volume do reator, V m3 4 798 

Q afluente ao reator biológico m3/d 5 631 

Produção aparente de biomassa 
(4)

 kg MLVSS/d 279 

Perda de biomassa por respiração endógena (5) kg MLVSS/d 2 127 

Produção total de biomassa (6) kg MLVSS/d -1 849 

Produção total de lamas biológicas (7) kg MLSS/d -2 175 

Concentração de sólidos nas lamas biológicas 
decantadas  

% 1 

Caudal de lamas (8) m3/d -218 
(1) Valor típico: 0,75 kg MLVSS/kg CBO [46]. 
(2) Valor típico: 0,06 kg MLVSS/kg MLVSS/ d [46]. 
(3) Carga de CBO afluente/ Caudal afluente ao reator biológico 
(4) 

Produção específica de biomassa x (Concentração CBO afluente - Concentração de CBO efluente) x Q afluente ao 
reator biológico 
(5) Constante de decaimento celular x MLVSS x Volume do reator 
(6) Produção aparente de biomassa - Perda de biomassa por respiração endógena 
(7) Produção total de biomassa / 0,85  ( 

𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆

𝑀𝐿𝑆𝑆
= 0,85 [3]) 

(8) Produção total de lamas biológicas / Concentração de sólidos nas lamas biológicas decantadas 
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Anexo A. 13 - Comporta mural prevista no alargamento (DN 450) do orifício submerso 

 

 

 

Figura A.13-1. Comporta mural e respetivas dimensões [38]. 

 

 

Figura A.13-2. Alargamento do orifício submerso e instalação da comporta mural. 

 

 

 


