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Resumo 
 

O presente relatório resulta de um estágio curricular efetuado na empresa Luságua, Serviços 

Ambientais, S.A., entre Setembro de 2013 e Abril de 2014, inserido na temática do tratamento de águas 

residuais. 

As Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) são infraestruturas criadas para dar 

cumprimento à legislação ambiental nacional e comunitária, e proporcionar um maior atendimento no 

domínio do saneamento das águas residuais, e permitem uma melhoria na qualidade das águas que são 

rejeitadas no meio recetor. As ETAR do Sousa (Lousada) e de Serzedo (Guimarães) são os objetos de 

estudo e funcionam com base no processo de Lamas Ativadas, possuindo as duas Reatores do tipo Vala 

de Oxidação, no entanto, a configuração do reator da ETAR do Sousa é distinta das valas convencionais. 

Os principais objetivos do trabalho efetuado foram proceder à caraterização pormenorizada das ETAR 

em estudo, e efetuar o seu controlo analítico, em laboratório, para os parâmetros legais e operacionais, 

possibilitando assim uma melhor compreensão de todo o processo de gestão das estações de tratamento 

de efluentes. Deste modo, amostras de água residual bruta e de efluente tratado foram analisadas 

durante um período de oito meses, através da determinação de vários parâmetros, como CBO5,CQO, 

SST, NTotal e PTotal. Os dados analisados correspondem aos determinados a nível laboratorial durante o 

período de estágio. Neste contexto, foi avaliado o desempenho geral das ETAR, através da determinação 

da qualidade do efluente final e dos parâmetros considerados relevantes e que deverão estar em 

conformidade com a Licença de Rejeição de Águas Residuais Urbanas e as normas de descarga de água 

residual descritas no Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto e Decreto-lei nº 152/97, de 19 de Julho. 

Durante o período analisado a precipitação foi muito elevada, originando dois períodos de estudo 

bastante distintos, resultando na necessidade da ativação de uma segunda linha de tratamento biológico 

nas ETAR em estudo. Os caudais afluentes foram muito elevados, em comparação com o valor 

projetado.  

Em geral, as ETAR em estudo apresentaram um bom desempenho, com eficiências de remoção de 

matéria orgânica e de sólidos acima dos valores mínimos legais exigidos. No entanto, algumas 

condicionantes no tratamento biológico, geraram em determinados períodos, elevados níveis de descarga 

de compostos azotados, na ETAR do Sousa. Os parâmetros operacionais analisados para a ETAR de 

Serzedo estiveram geralmente dentro dos limites de projeto de execução, até à perturbação climática 

(elevada precipitação) que gerou condições anormais do tratamento biológico.  

Palavras – Chave: Tratamento águas residuais, ETAR do Sousa, ETAR de 

Serzedo, Valas de Oxidação, Efluente Final, Eficiência de Remoção 

 

  



5 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

 

  



6 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Abstract 
 

The present report results from an internship at the company Luságua, Serviços 

Ambientais, S.A., between September 2013 and April 2014 under in the theme of 

wastewater treatment. 

Wastewater Treatment Plants (WWTPs) are infrastructures created to give 

enforcement to the national and communitarian environmental legislation, providing an 

important service in wastewater sanitation, and allowing a discharged water quality 

improvement coping with their rejection in the receiving environment.  

The WWTPs of Sousa (Lousada) and Serzedo (Guimarães) are study and the 

operation of these WWTPs was based on the Activated Sludge Process, having both 

Oxidation Ditch Reactors; however, reactor configuration of Sousa WWTP was 

different from the conventional ditch. 

The main goals of the present work were to characterize the WWTPs under study 

and their performance based on laboratorial analytical control for selected parameters, 

providing a better understanding of the whole management process. In this way, 

samples of raw sewage and treated effluent were analysed - over eight months, by 

determining several parameters like BOD, COD, TSS, total nitrogen and total 

phosphorus. The analysed data correspond to the effectively determined values at 

laboratorial level during the internship period. In this context, the general performance 

of WWTP was evaluated  through  determination of the final effluent quality through  

physicochemical  analyses and the relevant parameters  that must be in agreement 

with the Rejection License of Urban Wastewaters and the discharge standards 

established  in Decree-Law nº236/98, 1 August and  Decree-Law  nº 152/97, 19 July. 

During the analysed period, a seasonal variation associated with heavy precipitation 

has occurred, which generated two very different periods of study, resulting in the 

activation of a second biological treatment line in the WWTPs under study. The affluent 

flow was very high regarding the projected values. Generally, the WWTPs under study 

presented a very good performance, with removal efficiencies of organic matter and 

solids above the legal limits. Nevertheless, some restrictions in the biological treatment 

produced sometimes high discharge levels for nitrogen compounds, in Sousa WWTP. 

The analysed operational parameters for Serzedo WWTP were generally within of the 

project values, except for the period of the climatic changes, with high precipitation, 

which produced unusual conditions in biological treatment. 

Keywords: Wastewater Treatment, Sousa WWTP, Serzedo WWTP, 

Oxidation Ditch, Final Effluent, Removal Efficiency 



7 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Índice 

 

1. Introdução .............................................................................. 22 

1.1. Enquadramento do Estágio Curricular ................................ 22 

1.1.1. Âmbito do Estágio ......................................................................... 22 

1.1.2. Apresentação da Empresa Luságua, Serviços Ambientais, S.A. . 22 

1.1.3. Objetivos e Principais Atividades Realizadas ............................... 23 

1.2. Contextualização teórica .................................................... 24 

1.2.1. Poluição da Água .......................................................................... 24 

1.2.2. Estações de Tratamento de Águas Residuais .............................. 26 

1.2.2.1. Fases de Tratamento ...................................................................... 29 

1.2.2.2. Parâmetros de Controlo e de Operação do Processo ..................... 41 

1.2.3. Enquadramento Legal .................................................................. 48 

2. Casos de Estudo .................................................................... 54 

2.1. ETAR do Sousa .................................................................. 54 

2.1.1. Descrição do Processo de Tratamento ......................................... 56 

2.2. ETAR de Serzedo .............................................................. 70 

2.2.1. Descrição do Processo de Tratamento ......................................... 72 

3. Metodologias .......................................................................... 86 

3.1. Métodos Analíticos ............................................................. 86 

3.2. Observações Microscópicas ............................................... 89 

3.3. Fórmulas Aplicadas ............................................................ 89 

3.4. Período de Estudo .............................................................. 89 

4. Análise e Discussão dos Resultados ................................... 94 

4.1. ETAR do Sousa .................................................................. 94 

4.1.1. Parâmetros Operacionais ............................................................. 94 

4.1.2. Parâmetros de Controlo Legal ...................................................... 96 

4.1.3. Outros Parâmetros ..................................................................... 101 

4.1.4. Análises Microscópicas .............................................................. 105 

4.2. ETAR de Serzedo ............................................................ 107 

4.2.1. Parâmetros Operacionais ........................................................... 107 



9 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

4.2.2. Parâmetros de Controlo Legal .................................................... 108 

4.2.3. Parâmetros de Controlo do Tratamento Biológico ...................... 115 

4.2.4. Caraterização das Lamas Espessadas e Desidratadas ............. 120 

5. Conclusões Finais ............................................................... 124 

6. Referências Bibliográficas .................................................. 130 

7. Anexo ..................................................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Índice de Figuras 
 

Figura 1 – Distribuição mundial da água terrestre (MAOT, 2002) ............................... 24 

Figura 2 – Percentagem de água aplicada nos principais setores em Portugal (PNA, 

2001) .......................................................................................................................... 26 

Figura 3 – Evolução do nível de cobertura do serviço de saneamento de águas 

residuais urbanas em Portugal, durante o período de 1994 a 2011 (RASARP, 2012). 27 

Figura 4 – Número de ETAR e fossas sépticas coletivas e percentagem de 

licenciamento de instalações, por submodelo de gestão (RASARP, 2012) ................. 28 

Figura 5 – Evolução do número de estações de tratamento e respetivo volume de 

águas residuais tratadas para os respetivos setores (alta e baixa) (RASARP, 2012) . 28 

Figura 6 – Esquema de tratamento da água residual (Pires, 2009) ............................ 31 

Figura 7 – Esquema de tratamento de águas residuais por lamas ativadas, com um 

reator com a configuração de vala de oxidação (adaptado de Metcalf e Eddy, 2004). 36 

Figura 8 – Transformações do Azoto ao longo do processo biológico (Cerdeira, 2008)

 ................................................................................................................................... 37 

Figura 9 – Matéria Sólida de uma Água Residual (adaptado de Metcalf e Eddy, 2004)

 ................................................................................................................................... 43 

Figura 10 – Estação de Tratamento de Águas Residuais do Sousa, freguesia de 

Lodares, concelho de Lousada ................................................................................... 54 

Figura 11 – Caraterização dos principais setores de poluição (à esquerda) e aplicação 

dos recursos hídricos (à direita) do rio Sousa (ARH Norte, 2011) ............................... 55 

Figura 12 – Diagrama de processo da ETAR do Sousa (Lousada) ............................ 57 

Figura 13 – ETAR de Sousa - Elevação inicial ........................................................... 58 

Figura 14 – ETAR do Sousa – Gradagem de sólidos grossos (A); Gradagem sólidos 

finos (B); Contentor dos Gradados (C) ........................................................................ 59 

Figura 15 – ETAR do Sousa – Desarenador/Desengordurador (A); Classificador de 

areias (B); Contentor de areias (C) ............................................................................. 60 

file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187995
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187996
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187996
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187997
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187997
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187998
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187998
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187999
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399187999
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188000
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188001
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188001
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188002
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188002
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188003
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188003
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188004
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188004
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188005
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188005
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188006
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188007
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188008
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188008
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188009
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188009


11 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Figura 16 – ETAR Sousa - Órgão receção e tratamento de material de esvaziamento 

de fossas sépticas ...................................................................................................... 60 

Figura 17 – ETAR do Sousa - Saída da Decantação Primária ................................... 61 

Figura 18 – ETAR do Sousa - Reator Biológico ......................................................... 61 

Figura 19 – ETAR do Sousa - Decantador Secundário .............................................. 64 

Figura 20 – ETAR do Sousa – Espessador Gravítico (A); Espessador Mecânico (B) . 65 

Figura 21 – ETAR do Sousa – Digestor Anaeróbio (A); Caldeira (B) .......................... 66 

Figura 22 – ETAR do Sousa - Centrífugas (A); Silos (B) ............................................ 67 

Figura 23 – ETAR do Sousa - Gasómetro (A); Tocha (B) ........................................... 67 

Figura 24 – ETAR do Sousa – Sistema de Desodorização ........................................ 68 

Figura 25 – Estação de Tratamento de Águas Residuais de Serzedo, freguesia de 

Serzedo, concelho de Guimarães ............................................................................... 70 

Figura 26 – Caraterização dos principais setores de poluição (à esquerda) e aplicação 

dos recursos hídricos (à direita) na zona abrangente ao rio Vizela (ARH Norte, 2011)71 

Figura 27 – Diagrama de Processo da ETAR de Serzedo (Guimarães) ..................... 73 

Figura 28 – ETAR de Serzedo - Elevação inicial ........................................................ 74 

Figura 29 – ETAR Serzedo - Gradagem sólidos grossos (A); Gradagem sólidos finos 

(B); Contentores Gradados (C) ................................................................................... 74 

Figura 30 – ETAR de Serzedo - Desarenamento/Desengorduramento (A); Contentor 

Gorduras (B) ............................................................................................................... 75 

Figura 31 - ETAR de Serzedo - Tratamento de fossas sépticas ................................. 76 

Figura 32 – ETAR de Serzedo -Tanque Neutralização (A); Depósito de CO2 (B) ....... 76 

Figura 33  – ETAR de Serzedo - Bacia de Emergência .............................................. 77 

Figura 34  – ETAR do Serzedo - Reator Biológico (Vala de Oxidação) ...................... 78 

Figura 35 – ETAR de Serzedo - Decantador Secundário ........................................... 79 

Figura 36 – ETAR de Serzedo - Flotador/Ozonizador ................................................ 80 

Figura 37 – ETAR de Serzedo - Espessador Mecânico (A); Mesa preparação Polímero 

(B) ............................................................................................................................... 81 

file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188011
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188012
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188013
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188014
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188015
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188016
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188017
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188018
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188019
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188019
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188020
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188020
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188021
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188022
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188023
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188023
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188025
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188026
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188027
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188028
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188029
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188030
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188031
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188031


12 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Figura 38 – ETAR de Serzedo - Centrífugas (A); Mesa preparação Polímero (B); Silo 

(C) .............................................................................................................................. 82 

Figura 39 – ETAR do Serzedo - Sistema desinfeção efluente (A); Tanque de 

armazenamento água de serviço (B) .......................................................................... 82 

Figura 40 – Amostradores da ETAR do Sousa (A) e da ETAR de Serzedo (B) .......... 86 

Figura 41 – Distribuição espacial dos valores médios da quantidade de precipitação 

em Portugal (Instituto Português Mar e da Atmosfera, 2014) ...................................... 90 

Figura 42 – Valores de caudal mínimo, máximo e médio mensal afluente à ETAR do 

Sousa, ao longo do período em análise ...................................................................... 95 

Figura 43 – Valores de TRH (h) nos reatores biológicos da ETAR do Sousa, ao longo 

do período em análise ................................................................................................ 95 

Figura 44 – Valores de SST e SSV registados no afluente (à esquerda) e efluente (à 

direita) da ETAR do Sousa, ao longo do período em análise ...................................... 96 

Figura 45 – Valores de CQO e CBO5 registados no afluente e efluente da ETAR do 

Sousa, ao longo do período em análise ...................................................................... 98 

Figura 46 – Valores do índice de biodegradabilidade do afluente à ETAR do Sousa, ao 

longo do período em análise ....................................................................................... 99 

Figura 47 – Valores de pH registados no afluente (à esquerda) e efluente (à direita) da 

ETAR do Sousa, ao longo do período de análise ...................................................... 100 

Figura 48 – Valores dos compostos azotados registados no afluente (em cima) e no 

efluente da ETAR do Sousa (em baixo), ao longo do período em análise................. 101 

Figura 49 – Valores de PTotal registados no afluente (à esquerda) e efluente (à direita) 

da ETAR do Sousa, ao longo do período em análise ................................................ 103 

Figura 50 – Valores de CQO, SST e N-Total analisados no lixiviado rececionado na 

ETAR do Sousa, ao longo do período de estudo ...................................................... 104 

Figura 51 – Valores de caudal médio, mínimo e máximo mensal afluente à ETAR de 

Serzedo, ao longo do período em análise ................................................................. 107 

file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188032
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188032
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188033
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188033
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188034
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188035
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188035
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188036
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188036
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188037
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188037
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188038
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188038
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188039
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188039
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188040
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188040
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188041
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188041
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188042
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188042
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188043
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188043
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188044
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188044
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188045
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188045


13 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Figura 52– Valores médios mensais dos TRH nos reatores biológicos da ETAR do 

Serzedo, ao longo do período em análise ................................................................. 108 

Figura 53 – Valores de SST e SSV registados no afluente (à esquerda) e efluente (à 

direita) da ETAR de Serzedo, ao longo do período em análise ................................. 109 

Figura 54 – Valores de CQO e CBO5 registados no afluente (em cima) e efluente (à 

esquerda – CQO; à direita – CBO5) da ETAR do Serzedo, ao longo do período em 

análise ...................................................................................................................... 110 

Figura 55 – Valores do índice de biodegradabilidade para o afluente à ETAR de 

Serzedo, ao longo do período em análise ................................................................. 111 

Figura 56 – Valores dos compostos azotados (N-Total; N- NH4
+ e N-NO3

-) registados 

no afluente (em cima) e de Azoto total (em baixo- à esquerda) e Azoto amoniacal e 

Azoto nítrico (em baixo – à direita) no efluente da ETAR do Serzedo, ao longo do 

período em análise ................................................................................................... 113 

Figura 57 – Valores de PTotal registados no afluente (à esquerda) e efluente (à direita) 

da ETAR do Serzedo, ao longo do período em análise ............................................. 114 

Figura 58 – Valor de Sólidos Suspensos (MLSS e MLVSS) vala de oxidação 1 (à 

esquerda) e na vala de oxidação 2 após enchimento (à direita) da ETAR de Serzedo, 

ao longo do período de análise ................................................................................. 115 

Figura 59 – Valor de Sólidos Suspensos (SST e SSV) da recirculação na Linha 1 (à 

esquerda) e na Linha 2 após enchimento (à direita) ETAR de Serzedo, ao longo do 

período de análise .................................................................................................... 116 

Figura 60 – Variação do IVL na ETAR de Serzedo, ao longo do período em análise117 

Figura 61 – Variação da Idade das Lamas na ETAR de Serzedo, ao longo do período 

em análise ................................................................................................................ 118 

Figura 62 – Variação da Razão A/M na ETAR de Serzedo, ao longo do período em 

análise ...................................................................................................................... 119 

Figura 63 – Variação da Carga Orgânica Volumétrica nos reatores da ETAR de 

Serzedo, ao longo do período em análise ................................................................. 119 

file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188046
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188046
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188047
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188047
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188048
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188048
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188048
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188049
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188049
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188050
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188050
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188050
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188050
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188051
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188051
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188052
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188052
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188052
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188053
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188053
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188053
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188054
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188055
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188055
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188056
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188056
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188057
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188057


14 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Figura 64 – Valores de %MS das Lamas Espessadas e Desidratadas na ETAR de 

Serzedo, ao longo do período em análise ................................................................. 120 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188058
file:///C:/Users/Ana%20Cunha/Desktop/Relatório%20Estágio.docx%23_Toc399188058


15 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Índice de Tabelas 
 

Tabela 1 – Valores padrão para a composição do afluente a uma ETAR urbana e 

doméstica (adaptado Metcalf &Eddy,2004). ................................................................ 29 

Tabela 2 – Descrição geral dos diversos níveis de tratamento existentes numa ETAR 

(adaptado Metcalf &Eddy,2004). ................................................................................. 30 

Tabela 3 – Valores dos parâmetros operacionais para tanques de arejamento em 

sistemas de Lamas Ativadas (adaptado de Metcalf & Eddy, 2004) ............................. 35 

Tabela 4 – Vantagens e limitações associadas a reatores do tipo Vala de Oxidação 

para a remoção de CBO5 e nutrientes (N e P) (adaptado de Metcalf e Eddy, 2004) ... 38 

Tabela 5 – Várias Formas de Azoto presentes numa Água Residual (adaptado de 

EFACEC – Ambiente, 2009) ....................................................................................... 42 

Tabela 6 – Capacidade de sedimentação das lamas mediante os valores de IVL 

avaliados (Metcalf e Eddy, 2003) ................................................................................ 44 

Tabela 7 – Valores da Carga Orgânica Volumétrica para diversos regimes 

operacionais (Metcalf & Eddy, 2003) .......................................................................... 45 

Tabela 8 – Valores da Razão A/M (ou F/M) mediante os regimes de operação 

aplicados (Metcalf & Eddy 2003) ................................................................................ 46 

Tabela 9 – Valores padronizados de Idade de lamas de acordo com o regime de 

operação aplicado (Metcalf & Eddy 2003) ................................................................... 46 

Tabela 10 – Eficiência do tratamento em função dos protozoários existentes (Nicolau, 

2007) .......................................................................................................................... 47 

Tabela 11 – Valores limite de emissão das águas residuais urbanas tratadas em ETAR 

impostos segundo o D.L. 152/97, 19 de Junho ........................................................... 49 

Tabela 12 – Valores dos parâmetros de dimensionamento da Estação de Tratamento 

de Águas Residuais do Sousa (Lousada) ................................................................... 56 

Tabela 13 – Valores de operação do Reator da ETAR do Sousa (Lousada) .............. 63 



17 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Tabela 14 – Valores dos parâmetros de dimensionamento da ETAR de Serzedo 

(Guimarães) ................................................................................................................ 71 

Tabela 15 - Valores da licença de descarga da ETAR de Serzedo (Guimarães) ........ 72 

Tabela 16 – Parâmetros que caraterizam o tratamento biológico na ETAR de Serzedo 

(Guimarães) ................................................................................................................ 79 

Tabela 17 – Procedimentos experimentais para as análises físico-químicas efetuadas 

na ETAR do Sousa e de Serzedo ............................................................................... 87 

Tabela 18 – Plano do controlo analítico da ETAR do Sousa (Lousada) ...................... 87 

Tabela 19 - Plano do controlo analítico da ETAR de Serzedo (Guimarães) ................ 88 

Tabela 20 – Eficiências de remoção dos SST obtidas para na ETAR do Sousa ......... 97 

Tabela 21 - Eficiências de remoção para os parâmetros orgânicos (CQO e CBO5) na 

ETAR Sousa ............................................................................................................. 100 

Tabela 22 – Eficiências de remoção de Azoto Total obtidas na ETAR do Sousa ...... 102 

Tabela 23 – Eficiências de remoção do fósforo obtidas na ETAR do Sousa ............. 103 

Tabela 24 – Tipos de microrganismos mais abundantes no licor misto dos reatores da 

ETAR do Sousa ........................................................................................................ 106 

Tabela 25 – Eficiências de remoção para SST na ETAR de Serzedo ....................... 109 

Tabela 26 – Eficiências de remoção para CQO e CBO5 na ETAR de Serzedo ......... 112 

Tabela 27 – Eficiências de remoção de Azoto total para a ETAR de Serzedo .......... 114 

Tabela 28 – Eficiências de remoção para o Fósforo Total na ETAR de Serzedo ...... 115 

Tabela 29 – Valores médios de descarga no efluente final em termos de 

concentrações e percentagem das duas ETAR ........................................................ 125 

 

 

 

 

 



18 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Abreviaturas 

A/M - Razão Alimento/Microrganismos 

CBO5- Carência Bioquímica de Oxigénio para 5 dias 

CQO- Carência Química de Oxigénio 

ETAR- Estação de Tratamento de Águas Residuais 

IL- Idade das Lamas 

IVL- Índice Volumétrico de Lamas 

MLSS- Mixed Liquour Suspended Solids (Sólidos Suspensos no Licor Misto) 

MLVSS- Mixed Liquour Volatile Suspended Solids (Sólidos Suspensos Voláteis no 

Licor Misto) 

MS- Matéria Seca 

N – NH4
+ - Azoto Amoniacal 

N – NO3
- - Azoto Nítrico  

N – Total – Azoto Total  

N.T.K- Azoto Total Kjeldahl 

O&G- Óleos e Gorduras 

P – Total - Fósforo Total 

PCQP- Plano de Controlo de Qualidade de Processo 

PEAASAR- Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais 

RR- Razão de Recirculação 

SBR- Reator Descontínuo Sequencial (Sequencing Batch Reactor)  

SST- Sólidos Suspensos Totais  

SSV- Sólidos Suspensos Voláteis  

TRH- Tempo de Retenção Hidráulico 

VLE- Valor Limite de Emissão 

  



19 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

 

  

Introdução 

Enquadramento do Estágio Curricular 

 Âmbito 

Apresentação da Empresa 

Principais Objetivos e Atividades 

 

Contextualização Teórica 

 Poluição da Água  

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

Enquadramento Legal 

 

 



21 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

  



22 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento do Estágio Curricular 
 

1.1.1. Âmbito do Estágio 

 

O Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente, da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto (FCUP), compreende a realização de dois ciclos de estudos, o 

primeiro consiste em unidades curriculares semestrais, tendo na totalidade uma cotação 

de 60 créditos ECTS, e o segundo na elaboração de uma Dissertação científica original 

ou de um Estágio curricular e de um Seminário de Acompanhamento, representando um 

total de 60 créditos. 

O presente relatório, inserido na unidade curricular Estágio, pretende mostrar a 

aprendizagem efetuada e os conhecimentos adquiridos ao longo do estágio realizado 

na Empresa Luságua, Serviços Ambientais, S.A. (grupo Aquapor), na temática do 

tratamento de águas residuais urbanas, pelo período de nove meses, com orientação 

da Professora Doutora Maria Teresa Borges (FCUP) e da Eng.ª Cátia Fonseca 

(Luságua, Serviços Ambientais, SA). 

 

1.1.2. Apresentação da Empresa Luságua, Serviços Ambientais, S.A. 

 

A Luságua - Serviços Ambientais, SA, foi fundada no dia 9 de Junho de 2006, 

resultado de reestruturações na Aquapor, a sua estrutura acionária. Centraliza as 

atividades de prestação de serviços ambientais (operação e manutenção de Estações 

de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e de outras infraestruturas hidráulicas, 

assistência técnica, auditoria especializada e controlo analítico) fornecidos 

anteriormente pela Luságua - Gestão de Águas, SA. Deste modo, a Luságua - Serviços 

Ambientais, S.A., passou a deter todos os contratos (meios humanos, técnicos, 

fornecedores, etc.), herdando aptidões, experiência técnica, recursos humanos nas 

mudanças,  acima de tudo, toda a aprendizagem adquirida pelos colaboradores 

(engenheiros, analistas, técnicos e operadores especializados) que colaboraram 

na Luságua - Gestão de Águas, SA ao longo de duas décadas, contabilizando neste 

momento 169 colaboradores. A empresa está certificada a nível da Qualidade, 

Ambiente, Segurança e Saúde, pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), 

com âmbito em "Prestação de serviços de gestão de sistemas de captação, tratamento, 

adução e distribuição de água potável; recolha, transporte e tratamento de águas 

residuais e resíduos sólidos; limpeza urbana e análises de águas, realizados na 
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Sede”(http://www.aquaporservicos.pt/companies/7-lusagua-servicos-ambientais-s-

a?locale=pt). 

 

1.1.3. Objetivos e Principais Atividades Realizadas 

 

A realização de um estágio permite apurar o sentido prático de todo o 

conhecimento teórico adquirido ao longo do percurso académico. A realidade que as 

empresas encaram quotidianamente na resolução de todas as questões relacionadas 

com o seu âmbito de trabalho, neste caso, tratamento de águas residuais, permite a 

um estagiário ganhar outro tipo de conhecimentos e aptidões exigidas pelo mercado 

de trabalho.  

Os objetivos do estágio, efetuado entre setembro de 2013 e maio de 2014, 

estabelecidos no Acordo de Colaboração para a Realização de Estágio Curricular, são 

os seguintes:  

  Descrição e análise do processo de tratamento das ETAR do Sousa e de 

Serzedo; 

  Determinações laboratoriais e observações microbiológicas previstas no Plano 

de Monitorização das ETAR do Sousa e Serzedo. 

 

Os objetivos mencionados anteriormente só foram passíveis de concretização 

devido a várias atividades desenvolvidas ao longo do estágio, tais como: 

 

 A caraterização das ETAR do Sousa e de Serzedo em estudo, através da 

observação dos vários níveis de tratamento e todos os órgãos subjacentes, de 

modo a compreender o seu funcionamento. Este é um aspeto fundamental 

para a compreensão das interligações existentes entre os vários níveis de 

tratamento; 

 O controlo do desempenho das ETAR através dos parâmetros físico-químicos 

analisados em laboratório e dos parâmetros operacionais, durante o período de 

estágio; 

 Colaboração na calibração das sondas, portáteis e fixas nas duas ETAR. Este 

procedimento é uma rotina essencial para estes equipamentos, pois as suas 

leituras fornecem indicação de vários parâmetros essenciais ao funcionamento 

da ETAR, e permitem o alerta para determinadas anomalias; 

 Coorientação de estágio ao longo de cinco semanas (6 Jan-7Fev/2014), de 

duas alunas do ensino secundário. Foram demonstradas todas as técnicas 

http://www.aquaporservicos.pt/companies/7-lusagua-servicos-ambientais-s-a?locale=pt
http://www.aquaporservicos.pt/companies/7-lusagua-servicos-ambientais-s-a?locale=pt
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utilizadas a nível laboratorial, bem como foi feita a explicação pormenorizada 

dos vários níveis de tratamento. 

 Observações microbiológicas na ETAR do Sousa; 

 Contribuição para a elaboração de um ficheiro com o histórico dos vários 

parâmetros analisados na ETAR do Sousa; 

 Colaboração nas análises efetuadas (afluente e efluente) às onze 

infraestruturas que constituem o sistema COP Ave das Águas do Noroeste (na 

ETAR de Serzedo). 

 

1.2. Contextualização teórica 
 

1.2.1. Poluição da Água  

 

É crescente a consciencialização de que a água é um bem escasso a nível mundial. 

Embora pareça abundante, menos de 3% da água do Planeta é constituída por água 

doce, e mais de 97% é salgada (Figura 1), não sendo possível a sua utilização. Da 

percentagem de água doce disponível, mais de 70% encontra-se nas calotas polares e 

nas zonas geladas (Filho et al. 2000).  

A utilização dos recursos hídricos varia nos países europeus em função das 

condições naturais e climáticas, culturais, económicas e dos hábitos das populações. 

Todos os países precisam de suprir as suas necessidades no que diz respeito ao 

Figura 1 – Distribuição mundial da água terrestre (MAOT, 2002) 
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consumo de água, para abastecimento doméstico, industrial e agrícola, bem como 

para a proteção dos ecossistemas e dos meios aquáticos (MAOT, 2002). 

Durante o último século, o crescimento populacional e o desenvolvimento da 

indústria, resultaram na degradação de vários ecossistemas, dos quais a vida humana 

depende, mais concretamente, no caso dos oceanos e dos rios, a qualidade destes 

tem sido fortemente alterada devido às descargas efetuadas de forma inadequada de 

efluentes industriais e urbanos (Chan et al. 2009). 

As atividades humanas criam novos circuitos da água, quer a nível da captação 

para consumos de índole doméstica, industrial e agrícola, quer a nível da rejeição das 

águas alterando de forma bastante significativa o ciclo da água. 

A poluição da água resulta da concentração excessiva, acima do valor considerado 

normal, de determinadas substâncias na massa de água. Estas fontes de poluição são 

o comércio, os serviços, a indústria, a agricultura e as atividades domésticas. Estas 

podem ainda ser pontuais, resultantes de esgotos urbanos, unidades industriais com 

descargas de efluentes, ou difusas, com origem numa área extensa ou em múltiplas 

fontes dispersas, como por exemplo a drenagem de terrenos agrícolas (EFACEC – 

Ambiente, 2009). 

A proveniência das águas residuais permite ainda estabelecer mais uma distinção 

com base em dois tipos de fontes poluidoras. Existem aquelas que resultam de 

descargas de instalações, residências e serviços que possuem uma elevada carga 

orgânica, e uma grande quantidade de vírus e bactérias, que constituem um problema 

grave de saúde pública, e as águas residuais industriais que possuem uma elevada 

carga poluente, devido ao elevado teor de substâncias contaminantes, que o meio 

recetor não está apto para conseguir eliminá-las. São inúmeras as indústrias 

responsáveis pela descarga de efluentes altamente contaminados, destacando-se 

principalmente as indústrias farmacêuticas, unidades de produção de ferro e aço, 

fábricas de produção de papel, refinarias petrolíferas, curtumes, etc. (EFACEC – 

Ambiente, 2009).  

Em Portugal, o sector com maior consumo de água é a agricultura, com 87% do 

total, sendo 5% do total para abastecimento urbano e 8% do total gasto na indústria 

(Figura 2). Apesar do sector industrial possuir um consumo de apenas 5%, o impacte 

da água residual resultante destas atividades no meio hídrico é bastante significativo, 

porque a carga poluente contida na água altera as suas características (PNA, 2001). 
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De entre os poluentes responsáveis pela degradação do meio hídrico, e que são de 

grande importância a nível de tratamento de águas residuais, destacam-se os 

seguintes (Metcalf &Eddy,2004): 

 

 Matéria Orgânica Biodegradável e Refratária (plásticos, produtos químicos, 

etc.); 

 Nutrientes Inorgânicos (Azoto e Fósforo); 

 Matéria Inorgânica Dissolvida (Ca2+, Na+, SO4
2-

, etc.) 

 Sais Dissolvidos; 

 Sólidos Suspensos/Sedimentáveis; 

 Substâncias Tóxicas (metais pesados, detergentes, compostos fenólicos, 

etc.); 

 Organismos Patogénicos e Parasitas.  

 

1.2.2. Estações de Tratamento de Águas Residuais  

 

De um modo geral, a atividade de saneamento compreende a recolha, transporte e 

tratamento das águas residuais, que são uma mistura complexa de materiais 

orgânicos e inorgânicos naturais acrescidos de substâncias fabricadas pelo Homem, 

bem como a sua descarga no meio hídrico. Em Portugal, os sistemas existentes são 

designados de sistemas em baixa quando correspondem à drenagem das águas junto 

do produtor, sendo posteriormente rejeitadas num sistema em alta, ou estando 

integradas num sistema que permite a sua rejeição num recetor adequado. Os 

sistemas em alta são constituídos por vários componentes que permitem a ligação do 

sistema em baixa ao ponto de rejeição (RASARP, 2012).  

Em termos de cobertura, o serviço de saneamento tem vindo a aumentar na última 

década, contudo, e como se pode observar pelo gráfico da Figura 3, o objetivo do 

PEAASAR II (Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de 

Figura 2 – Percentagem de água aplicada nos principais setores em Portugal (PNA, 2001) 
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Águas Residuais) de dotar 90% da população com rede de drenagem e tratamento de 

águas residuais encontra-se aquém do esperado, contando com níveis de cobertura 

de 81% e 78%, respetivamente (RASARP, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sistemas de tratamento aplicados em Portugal são condicionados por algumas 

variáveis, como a densidade populacional (gera zonas heterogéneas), natureza 

orográfica do país (relevo mais acentuado na zona Norte do que na zona Sul), 

condições de pluviosidade, para além das flutuações sazonais de carga e de caudal 

que geram a necessidade de criar sistemas mais complexos, e consequentemente, 

mais dispendiosos (RASARP, 2012).  

Uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) é uma infraestrutura 

criada para tratar a água que provém da rede de saneamento da localidade para qual 

foi projetada, e em alguns casos, de afluentes maioritariamente industriais, através de 

um processo longo e faseado, permitindo, assim, uma possível reutilização destas ou 

escoamento das mesmas para o mar ou rio. Este processo, composto por uma série 

de tratamentos físicos, químicos e/ou biológicos, é configurado de modo a que, quer a 

nível técnico e económico, se encontre adaptado às condições do projeto, ou seja, 

visando diminuir a quantidade de matéria total poluente da água (Cerdeira, 2008).  

Atualmente, Portugal Continental detém um total de 4286 instalações de 

tratamento, das quais 2458 (57%) correspondem a ETAR e 1828 (43%) a fossas 

sépticas coletivas, como se encontra ilustrado no gráfico da Figura 4 (RASARP, 

2012). 

 

Figura 3 – Evolução do nível de cobertura do serviço de saneamento de águas residuais urbanas em 

Portugal, durante o período de 1994 a 2011 (RASARP, 2012) 
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O elevado investimento aplicado neste setor traduz-se em resultados positivos, 

como se pode verificar pelo gráfico da Figura 5. Para o período de 2004 a 2011, o 

aumento de infraestruturas permitiu reduzir o volume de água residual descarregada 

no meio hídrico sem qualquer tipo de tratamento (RASARP, 2012). 

 

 

 

 

A complexidade e os tratamentos subjacentes a cada infraestrutura de tratamento 

estão diretamente relacionados com a origem das águas residuais. Segundo o 

decreto-lei nº 152/97, 19 de Junho, podem ser definidas três categorias de águas 

residuais: 

 

Figura 5 – Evolução do número de estações de tratamento e respetivo volume de águas residuais tratadas para os respetivos setores 

(alta e baixa) (RASARP, 2012) 

  

Figura 4 – Número de ETAR e fossas sépticas coletivas e percentagem de licenciamento de instalações, por 

submodelo de gestão (RASARP, 2012) 
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 Águas Residuais Domésticas – as águas residuais de serviços e de 

instalações residenciais, essencialmente provenientes do metabolismo humano 

e de atividades domésticas (lavagens, cozinha, etc.); 

 Águas Residuais Industriais – as águas residuais provenientes de qualquer 

tipo de atividade que não possam ser classificadas como águas residuais 

domésticas nem sejam águas pluviais; 

 Águas Residuais Urbanas – as águas residuais domésticas ou a mistura 

destas com águas residuais industriais e/ou com águas pluviais.  

As ETAR em estudo (Sousa e Serzedo) são classificadas como urbanas dada 

a composição do seu afluente. A Tabela 1 mostra os valores padrão das 

concentrações de diversos parâmetros mediante o tipo de água residual 

considerada. 

 
Tabela 1 – Valores padrão para a composição do afluente a uma ETAR urbana e doméstica (adaptado Metcalf 

&Eddy,2004). 

 

1.2.2.1. Fases de Tratamento 

 

Para a seleção dos tipos de tratamento a aplicar em cada estação de tratamento, 

são tomados em consideração os seguintes factores: custos, legislação, qualidade do 

efluente, compatibilidade com sistemas pré-existentes, entre outros (Restivo, 2009). 

No tratamento de uma água residual são aplicados processos físicos, químicos e/ou 

biológicos. Designam-se de operações unitárias quando se aplicam forças físicas, e 

quando a remoção dos contaminantes se procede através de reações químicas e 

biológicas são denominados de processos unitários. A sua combinação providencia 

vários níveis de tratamento para o efluente (Linha Líquida do tratamento): preliminar, 

primário, secundário, terciário (Tabela 2). A estes acresce o tratamento de lamas 

(Linha Sólida) (Metcalf &Eddy,2004). 

 

 

Parâmetros Urbanas 
Domésticas 

Baixa Média Alta 

SST (mg/L) 120 - 370 120 210 400 

CBO5 (mg O2/L) 120 - 380 110 190 350 

CQO (mg O2/L) 260 - 900 250 430 800 

NTotal (mg/L) 20 - 45 20 40 70 

N-Orgânico (mg/L) -- 8 15 25 

NH4
+ 

(mg/L) -- 12 25 45 

NO3
- 
(mg/L) 0 0 0 0 

PTotal (mg/L) 4 - 12 4 7 12 
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Tabela 2 – Descrição geral dos diversos níveis de tratamento existentes numa ETAR (adaptado Metcalf &Eddy,2004). 
 

Linha Fase Tratamento Descrição 
 

Operações e Processos 
 

L
íq

u
id

a
 

Preliminar 

 

Remoção de sólidos grosseiros, 

materiais flutuantes, areias e 

gorduras que podem causar 

problemas na manutenção 

 

Gradagem 

Desarenação 

Homogeneização e armazenamento 

Desengorduramento 

Primário 

 

Remoção de uma parte dos sólidos 

suspensos e matéria orgânica da 

água residual efluente 

 

Químico: Coagulação (adição de 

coagulantes) 

Físico: Flotação, Decantação 

Primária, Filtração 

Secundário 

Remoção da matéria orgânica 

biodegradável (suspensa ou em 

solução), dos sólidos suspensos e 

nutrientes (Azoto e Fósforo). No 

processo biológico podem ser 

utilizados dois tipos básicos de 

tratamento: aeróbio e anaeróbio. A 

biomassa produzida é removida 

posteriormente do sistema por 

decantação. 

 

 

Lamas Ativadas 

Leitos Percoladores 

Discos Biológicos 

Lagoas (Anaeróbias, Aeróbias, etc.) 

Digestão anaeróbia 

Decantação Secundária 

Terciário 

Afinar a remoção de sólidos 

suspensos, matéria orgânica, 

compostos tóxicos 

 

Filtração 

Adsorção sobre carvão 

Troca iónica 

Osmose inversa 

Desinfeção 

 

S
ó

li
d

a
 

Tratamento de 

Lamas 

Estabiliza as lamas removidas da 

água residual durante o tratamento, 

inativa os organismos patogénicos 

e reduz o volume das lamas. 

 

Espessamento 

Digestão Anaeróbia 

Desidratação 

Higienização 

 

 

 Linha líquida: cujo objetivo é o tratamento da água residual de forma a cumprir 

as condições exigidas na licença de descarga, para posterior rejeição no meio 

receptor.  

 Linha sólida: constitui o tratamento adequado aos sólidos removidos da água 

residual na fase líquida. 

 

A Figura 6 mostra as etapas de tratamento de uma água residual com os métodos 

mais comuns, sendo esta efetuada em duas linhas distintas, como referido 

anteriormente. 
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Linha Líquida 

 

 Tratamento Preliminar  

 

Nesta primeira etapa estão geralmente incluídas as operações de gradagem e 

tamisação, desarenamento (remoção de areias) e desengorduramento (remoção de 

óleos e gorduras (O&G)). 

Têm como objetivo remover da água residual, por exemplo, materiais grosseiros, 

areias e gorduras, que podem danificar os órgãos e tratamentos que se encontram a 

jusante, como também, evitar obstruções dos circuitos hidráulicos e contaminações 

das águas e lamas. Ainda se evitam problemas de fermentações indesejáveis a nível 

do processo biológico com a remoção dos O&G, resultando numa maior eficiência 

(Simões et al, 2008). Os processos e órgãos utilizados nesta fase são, entre outros: 

 

a. Gradagem – permite remover os sólidos de maiores dimensões (ex. papéis, 

paus, folhas, etc.), sendo utilizado um sistema de grelhas, instalado num ou 

mais canais por onde circula a água residual. Os sólidos removidos são 

temporariamente depositados em contentores para serem encaminhados para 

destino final apropriado; 

 

Figura 6 – Esquema de tratamento da água residual (Pires, 2009) 
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b. Tamisação – é um complemento ao sistema anterior, porque utiliza-se uma 

malha mais fina, retendo os sólidos de menores dimensões, apresentando 

desta forma, uma maior eficiência de remoção; 

 

c. Desarenamento – corresponde a um tanque onde o afluente passa a uma 

velocidade eduzida para que ocorra a sedimentação das areias por ação da 

gravidade. Estas são posteriormente removidas e dirigidas para o classificador 

de areias. Para além da remoção das areias pode ocorrer a remoção de O&G 

no mesmo órgão (desarenadores/desengorduradores); 

 

d. Desengorduramento – as partículas sólidas numa suspensão líquida ligam-se 

a minúsculas bolhas de gás (geralmente ar) dando assim a este complexo gás-

sólido flutuabilidade. Este aglomerado ascende à superfície e liga-se a outras 

partículas podendo assim ser removido de forma mecânica (Pires, 2009).  

Após a sua remoção, os O&G são encaminhados para um concentrador de 

gorduras para serem enviadas para destino final adequado ou, em algumas 

situações, para o digestor anaeróbio. 

 

 Tratamento Primário 

 

Pode ser constituído por processos físicos e químicos e tem por objetivo remover 

os sólidos sedimentáveis. Pretende-se que, com este tratamento, o total das partículas 

sólidas em suspensão (SST) das águas recebidas seja reduzido em 50-70%, sendo 

também a carência bioquímica de oxigénio (CBO5) das águas residuais reduzida em 

25-40%. Possibilita também a remoção de algum azoto, fósforo orgânico e metais 

pesados (insolúveis), que pode ser melhorada através de um processo físico-químico 

de precipitação/coagulação química, pela adição de coagulantes e polímeros (Metcalf 

&Eddy, 2004). O tratamento é efetuado genericamente através de 

sedimentação/decantação ou flotação: 

 

a. Decantação – consiste na separação das partículas em suspensão, mais 

pesadas que a água, por ação da gravidade (Metcalf e Eddy, 2004). É uma 

operação realizada num decantador em que a água permanece o tempo 

suficiente para permitir que as partículas suspensas sedimentem no fundo, 

sendo também removidas as escumas que se acumulam à superfície. Existem 

sistemas lamelares e assistidos (através de coagulação e floculação, com a 

adição de reagentes químicos) que permitem reduzir a área de ocupação dos 
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decantadores. Estes podem assumir a forma circular, quadrada ou retangular. 

As lamas primárias são recolhidas para tratamento na fase sólida (Simões et al, 

2008). 

 

b. Flotação – permite a remoção de sólidos de dimensões tão reduzidas que não 

é viável a sua separação por ação da gravidade. Este sistema baseia-se na 

injeção de um fluxo de ar ascendente no interior do tanque, sendo arrastados os 

sólidos, juntamente com as bolhas de ar (Simões et al, 2008). 

 

 Tratamento Secundário Biológico 

 

o Seletores (Tanques de Contacto) 

 

São reatores que possuem uma configuração específica para promover o 

desenvolvimento de flocos, sem bactérias filamentosas, permitindo deste modo, boas 

características na sedimentação das lamas secundárias. Usualmente, são tanques 

pequenos (20 a 60 min de contacto) onde existe uma mistura da água residual 

afluente e das lamas de recirculação (Metcalf &Eddy, 2004). 

Os seletores são colocados antes do tratamento biológico, pois recebem grandes 

cargas de substrato que favorece o crescimento de microrganismos não filamentosos, 

facilitando a formatação da rede trófica adequada que se desenvolverá no reator 

biológico. 

As ETAR em estudo estão capacitadas com tanques deste tipo, antes dos reatores 

biológicos, possuindo as duas estações seletores com a configuração de um tanque 

tipo pistão. 

 

o Tratamento Biológico 

 

A seguir ao tratamento primário ocorre o tratamento secundário, porque a carga do 

efluente em termos de CQO (Carência Química de Oxigénio), CBO5 (Carência 

Bioquímica de Oxigénio) e em SST (Sólidos Suspensos Totais) ainda é elevado. O 

tratamento secundário tem como principal objetivo a redução dessa carga poluente 

(Gomes, 2011).  

Segundo o Decreto-Lei 152/97 de 19 de Junho, este nível de tratamento é definido 

como o tratamento das águas residuais urbanas que envolve geralmente um 

tratamento biológico com decantação secundária ou outro processo que permita 

respeitar os valores de descarga legislados, que são 25mg/L para CBO5, 125mg/L 
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para CQO e 35mg/L para SST. Os valores para os sólidos podem variar, mediante o 

número de habitantes equivalentes (hab.eq.) quando são aglomerados superiores a 10 

000 hab.eq., o valor de SST é de 35 mg/L, aglomerados populacionais entre os 2 000 

e 10 000 hab.eq. é de 60 mg/L. 

O tratamento secundário biológico tem como objetivo remover a matéria orgânica 

biodegradável existente no afluente, essencialmente na forma coloidal, dissolvida ou 

suspensa, que não foi eliminada através de tratamento primário. A água residual é 

colocada em contacto com um meio “rico” em microrganismos que vão metabolizar 

essa matéria orgânica, retirando-a da fase líquida e incorporando-a na sua biomassa 

(Simões et al, 2008). Seguidamente a biomassa produzida em excesso é retirada do 

sistema por decantação. 

Os processos biológicos podem ser aeróbios (efetuados na presença de oxigénio), 

anaeróbios (sem oxigénio), anóxicos (presença de oxigénio de nitritos e/ou nitratos ou 

sulfato) e processos mistos ou híbridos. Esta é a fase de tratamento para a qual existe 

a maior variedade de sistemas, podendo estes ser de biomassa suspensa ou fixa 

(Simões et al, 2008). Existe ainda, a possibilidade de remoção de nutrientes como o 

Azoto (N) e Fósforo (P), potenciais causadores de fenómenos de eutrofização, assim 

como de alguns metais pesados (Gomes, 2011). 

Nos sistemas de tratamento biológico por biomassa suspensa os microrganismos 

responsáveis pela metabolização da matéria orgânica encontram-se em suspensão na 

água residual. Os sistemas mais usuais são os de Lamas Ativadas que se podem 

definir como um processo de tratamento biológico que permite transformar a matéria 

solúvel em matéria decantável através das lamas ativadas (aglomerado de 

microrganismos – bactérias, protozoários, etc.) presentes no reator (Metcalf & Eddy, 

2004). Ocorre a estabilização da matéria orgânica a partir do metabolismo, celular e 

energético, de microrganismos heterotróficos (predominantes) existentes nas águas 

residuais. Verifica-se o processo de oxidação biológica, em que parte dos compostos 

orgânicos e os nutrientes são utilizados como fonte de carbono, azoto e energia, para 

a sua respiração celular, crescimento, síntese de novo material celular (reprodução) e 

para a sua locomoção (Cerdeira, 2008). Desta forma, para a estabilização da matéria 

orgânica verificam-se dois tipos de reações: 

 

i) Oxidação, de carácter exotérmico, que resulta na formação de produtos finais 

mineralizados, que permanecendo em solução, são, posteriormente, 

descarregados no efluente final. Se o fornecimento de alimento, se tornar 

limitativo, os microrganismos irão realizar respiração endógena, isto é, ocorrerá 
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um fenómeno de auto-oxidação do protoplasma celular (metabolização das suas 

reservas internas) (Cerdeira, 2008);  

 

ii) Síntese ou assimilação, de carácter endotérmico, relativas à incorporação de 

matéria orgânica no protoplasma dos microrganismos, dando origem a um novo 

protoplasma, isto é, à síntese de novos microrganismos (Cerdeira, 2008). 

 

Em sistemas aeróbios, para que os microrganismos metabolizem a matéria 

orgânica é necessário oxigénio (injetando ar ou oxigénio puro), e existirem condições 

ambientais adequadas (temperatura, pH, oxigénio, nutrientes e tempo de residência) 

no reator, de modo a que estes consumam e assimilem o material orgânico dissolvido 

produzindo dióxido de carbono (CO2), água e microrganismos adicionais (material 

biológico) que têm de ser removidos através de um tanque de sedimentação (Santos, 

2012). 

Consoante a razão substrato/biomassa (alimento/microrganismos), distinguem-se 

três processos de tratamento nos sistemas de lamas ativadas, alta carga ou 

arejamento rápido, média carga ou arejamento convencional e os de baixa carga e 

arejamento prolongado (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Valores dos parâmetros operacionais para tanques de arejamento em sistemas de Lamas Ativadas (adaptado de Metcalf 

& Eddy, 2003) 

Parâmetros Operacionais Baixa Carga Média Carga Alta Carga 

Idade das Lamas (SRT ou IL) (dias) 20 - 40 3 - 15 3 - 15 

Razão F/M (kgCBO5/kgMLVSS.d) 0,04 - 0,10 0,20 - 0,40 0,20 – 0,60 

Carga Orgânica Volumétrica (kgCBO5/m
3
.d)  0,1 – 0,3 0,3 – 0,7 0,3 - 1,6 

Concentração em MLSS (mg/L) 2000 - 5000 1000 - 3000 1500 - 4000 

Tempo Retenção Hidráulico (TRH) (h) 20 - 30 4 - 8 3 - 5 

 

Os sistemas de lamas ativadas convencionais são caraterizados por produzirem 

elevadas quantidades de lamas em excesso; contudo o mesmo não se verifica nos 

sistemas de lamas ativadas com arejamento prolongado em que a produção de lamas 

em excesso é relativamente menor (Metcalf & Eddy, 2004).  

Em Portugal, os sistemas mais usuais para tratamento das águas residuais são os 

sistemas de biomassa suspensa do tipo lamas ativadas, que podem apresentar várias 

configurações, como os tanques de arejamento convencionais, valas de oxidação e 

reatores descontínuos sequencias (Sequencing Batch Reactor -SBR) (Simões et al, 
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2008). No caso do presente trabalho as duas ETAR estudadas apresentam reatores 

do tipo vala de oxidação. 

Nos reatores do tipo Vala de Oxidação (Figura 7), a água residual circula nos 

canais de um tanque de forma oval, possuindo sistemas de arejamento, como por 

exemplo, os arejadores de superfície, difusores, etc. Estes reatores operam com 

longos tempos de retenção hidráulico (por exemplo, 24 horas) e idade das lamas 

elevada (por exemplo, 20 a 30 dias), operando então como um sistema de arejamento 

prolongado (Metcalf & Eddy, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A configuração deste tanque permite obter no mesmo reator uma condição de 

mistura completa agregada a um sistema de fluxo tipo pistão, permitindo criar 

ambientes bioquímicos diferentes, devido às variações da concentração de oxigénio, 

verificando-se zonas ricas (aeróbias) e deficientes (anóxicas) em oxigénio, permitindo 

a ocorrência de processos de nitrificação e desnitrificação, para além da remoção da 

matéria orgânica carbonácea (Metcalf & Eddy, 2004). 

Ao longo do processo os compostos orgânicos e os compostos azotados, são 

trabalhados por comunidades bacterianas distintas, como as bactérias 

quimioheterotróficas aeróbias, que são responsáveis pela eliminação da poluição 

carbonácea na zona arejada. 

O azoto nas águas residuais domésticas frescas é fundamentalmente ureia e 

proteínas. As bactérias necessitam de fontes orgânicas de azoto como aminoácidos 

ou sais orgânicos de amónia. A degradação dos compostos orgânicos azotados 

(proteínas, ácidos nucleicos, ureia) origina a libertação de amónia (NH4
+) – 

Figura 7 – Esquema de tratamento de águas residuais por lamas ativadas, com um reator com a configuração de 

vala de oxidação (adaptado de Metcalf e Eddy, 2004). 
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Figura 8 – Transformações do Azoto ao longo do processo biológico (Cerdeira, 2008) 

amonificação (Metcalf & Eddy, 2004). A amónia é muito estável em ambiente 

anóxico; no entanto, em condições aeróbias as bactérias nitrificantes 

(quimioautotróficas aeróbias) oxidam a amónia a nitrato, para a obtenção de energia 

para o seu metabolismo, num processo denominado por nitrificação, que ocorre em 

duas etapas (Metcalf & Eddy, 2004): 

 

i) Nitritação: oxidação da amónia, sob a forma do ião NH4 
+, a nitrito por ação de 

bactérias aeróbias como as do género Nitrosomonas; 

 

ii) Nitratação: oxidação do nitrito a nitrato, realizada por bactérias igualmente, 

aeróbias como as do género Nitrobacter. 

Por outro lado, a desnitrificação consiste no processo de redução dos nitratos a 

nitritos e posteriormente a azoto gasoso (N2) sendo este libertado como gás inerte, 

realizada por variados microrganismos quimioheterotróficos facultativos (bactérias 

desnitrificantes), sob condições anóxicas (Metcalf & Eddy, 2004). 

Desta forma, ao longo da remoção biológica do azoto, ocorrem variações ao nível 

das várias formas do azoto presentes numa água residual, como ilustra a Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais fatores que afetam este processo são as condições respiratórias, 

concentração adequada de nitrato, a presença de matéria orgânica, temperatura e pH 

(Metcalf & Eddy, 2004). 

O desenvolvimento do processo de desnitrificação no tanque biológico permite 

ainda reposição de grande parte da alcalinidade removida durante a nitrificação, assim 
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como também contribui para uma maior estabilidade do tratamento biológico, uma vez 

que se minimiza o risco da ocorrência de fenómenos de desnitrificação na decantação 

secundária (Inocêncio, 2012). 

Para além da remoção dos compostos azotados, este tipo de sistema permite 

alguma remoção biológica de fósforo através da ação do metabolismo microbiano, 

porque os microrganismos necessitam deste composto durante a síntese celular e 

para as funções de transporte (Metcalf & Eddy, 2004). 

A configuração do reator adotado em cada estação de tratamento depende dos 

poluentes que se pretende remover e dos processos necessários à realização dos 

mesmos. Atualmente, muitas infraestruturas optam pela configuração de valas de 

oxidação pois estas possuem inúmeras vantagens (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Vantagens e limitações associadas a reatores do tipo Vala de Oxidação para a remoção de CBO5 e nutrientes (N e P) 

(adaptado de Metcalf e Eddy, 2004) 
 

 

Vantagens 
 

 

Desvantagens 

 

Processo altamente fiável; Operação Simples 

Capacidade de tratamento de choques de 

cargas ou cargas tóxicas sem afetar a 

qualidade do efluente final; 

Processo económico para pequenas estações; 

Requer quantidades de energia menores que 

outros processos de arejamento prolongado; 

Adaptável para a remoção de nutrientes; 

Possível obtenção de efluente de elevada 

qualidade; 

Baixa produção de biosólidos; 

Boa estabilização da lama. 

 

Estrutura de grandes dimensões, exigindo 

grandes áreas para a sua implantação; 

Baixa razão A/M, resultando na possibilidade 

de ocorrência de empolamento de lamas 

(“bulking”); 

Requer maior energia para arejamento 

relativamente aos processos convencionais de 

mistura completa; 

Capacidade de expansão da ETAR mais difícil. 

 

 

 Decantação Secundária 

 

Nesta etapa do tratamento ocorre a separação dos sólidos suspensos do efluente 

através da sedimentação dos flocos num decantador secundário ou clarificador, 

produzindo-se um efluente com baixas concentrações em sólidos suspensos (Metcalf 

e Eddy, 2004).  

O retorno das lamas ativadas do decantador secundário para o interior do reator 

biológico, de modo a assegurar a quantidade necessária de microrganismos no reator 

biológico é denominado de recirculação. A razão de recirculação deve encontrar-se, 
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entre os 50% a 75% do caudal médio de águas residuais afluentes à estação (Metcalf 

& Eddy, 2004). Por outro lado, também se procede à extração periódica de um 

determinado volume de lamas em excesso do sistema (purga de lamas), para manter 

um valor de idade de lamas constante (Metcalf e Eddy, 2004). 

 

 Tratamento Terciário 

 

O tratamento terciário ou de afinação, tem como principal objetivo complementar as 

etapas de tratamento anteriores, quer pela exigência de qualidade do meio recetor, 

quer pelos usos previstos para o mesmo. A aplicação deste nível de tratamento 

prende-se com o intuito de remover determinados poluentes que se mantém na água 

após tratamento secundário, como partículas dificilmente sedimentáveis, 

microrganismos patogénicos, e em alguns casos, nutrientes, principalmente azoto e 

fósforo, ou compostos como herbicidas e pesticidas (Moreira, 2012). 

 

Linha Sólida 

 

 Espessamento  

 

Do processo de tratamento das águas residuais descrito anteriormente resultam os 

sólidos que foram removidos ao longo das diversas etapas, nomeadamente, 

tratamento primário e tratamento secundário.  

O primeiro tratamento a que as lamas são submetidas é o espessamento que tem 

por objetivo reduzir o volume de lamas afluentes aos órgãos subsequentes. 

Consequentemente, as dimensões desses órgãos e o seu custo de investimento são 

diminuídas, possibilitando ainda a homogeneização das lamas e, assim, a otimização 

do funcionamento dos processos biológicos na digestão de lamas e a desidratação 

(Simões et al, 2008).  

Existem vários tipos de processos para o espessamento das lamas, os utilizados 

nas ETAR em estudo são o espessamento gravítico (num espessador, com ou sem 

pontes raspadoras verticais) e mecânico (por filtro de banda ou por centrífuga, 

podendo haver adição de polímero para melhorar a agregação dos sólidos).  

 

 Estabilização por Digestão Anaeróbia  
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A digestão anaeróbia tem como objetivo mineralizar as lamas, promovendo a sua 

degradação através de microrganismos que se desenvolvem em meio anaeróbio 

(ausência de oxigénio).  

O aquecimento durante a digestão aumenta as taxas de crescimento dos 

microrganismos, a taxa de digestão e a produção de gás. Os digestores aplicados em 

ETAR urbanas, operam a alta carga, com gamas de temperatura mesofílicas (30 a 38 

ºC). As variações de temperatura têm uma influência negativa, alterando as condições 

para a ocorrência da digestão anaeróbia (Metcalf e Eddy, 2004). 

O processo de estabilização de lamas por digestão anaeróbia divide-se em três 

estágios: 

a hidrólise, a acidogénese e a metanogénese.  

No primeiro estágio as lamas são solubilizadas, ou seja, são transformados em 

compostos mais simples, os quais serão usados como fonte de energia e carbono 

celular.  

No segundo estágio, os produtos do primeiro estágio são convertidos em 

compostos intermédios de baixa peso molecular. 

 No terceiro estágio, os compostos do segundo estágio são convertidos em 

compostos simples finais, água e biogás, podendo este último ser utilizado para 

produção de energia elétrica que permitirá suprir as necessidades energéticas de 

instalação (Santos, 2012). 

 

 Desidratação 

 

A desidratação das lamas tem como objetivo retirar o máximo de água das 

mesmas, tendo em atenção a relação custo/benefício.  

As vantagens em desidratar as lamas relacionam-se com dois fatores: um menor 

custo do transporte destas para o destino final e a facilidade de manuseamento das 

mesmas (Simões et al, 2008).  

Os mecanismos de desidratação de lamas são bastante diversos e podem ser 

simples ou extremamente complexos.  

Leitos de secagem são um bom exemplo de sistemas simples onde o mecanismo 

de evaporação é utilizado para desidratar as lamas. Sistemas complexos incluem 

centrifugação com adição de polielectrólito, filtros banda e filtros prensa. Estes últimos 

apresentam bons resultados na percentagem final de sólidos obtida (Pires, 2009). 
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1.2.2.2. Parâmetros de Controlo e de Operação do Processo 

   

 Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO) 

 

A CBO de uma água residual corresponde ao valor, em mg/L, de oxigénio 

dissolvido consumido biologicamente (por microrganismos aeróbios, principalmente 

bactérias), em determinadas condições de temperatura e tempo, por litro da amostra 

considerada. Desta forma, permite a determinação da carga orgânica biodegradável 

(por oxidação biológica), presente numa amostra de água residual (Metcalf e Eddy, 

2004). 

A sua determinação implica a colocação da amostra de água a analisar em 

recipientes que não permitam a entrada/saída de oxigénio, adicionando água de 

diluição e nutrientes necessários ao crescimento bacteriano, numa incubadora com 

temperatura constante (aproximadamente 20ºC) por um período de cinco dias (Metcalf 

e Eddy, 2004). 

 

 Carência Química de Oxigénio (CQO) 

 

A CQO é o parâmetro analítico de uma água residual que mede, de forma indireta, 

a fração de carga química presente, através da medição da quantidade de oxigénio 

consumida numa amostra devido à ação de substâncias redutoras (elementos com 

baixo número de oxidação) de origem química. Existem vários métodos para a 

medição do CQO.  

O método mais utilizado (Método Colorimétrico) consiste na adição de solução 

ácida de dicromato numa pequena quantidade da amostra da água residual, sendo 

esta solução posteriormente digerida. Após essa digestão é medida a sua absorvância 

no espectrofotómetro (Marques, 2007). 

 

 Nutrientes 

 

Torna-se essencial para um tratamento biológico saber a quantidade e tipo de 

nutrientes (essencialmente Azoto e Fósforo) que existem numa água residual. 

Primeiramente tem que existir uma relação entre concentração dos vários nutrientes e 

dos compostos orgânicos a metabolizar que permita o crescimento equilibrado da 

população microbiana interveniente no processo, caso contrário, a sua escassez leva 

a que a taxa de degradação da matéria orgânica diminua (Cerdeira, 2008).  
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Para além deste facto, é necessário controlar a quantidade de nutrientes, 

descarregada para os corpos de água como rios ou lagos, por forma a prevenir a 

aceleração da eutrofização, que consiste no enriquecimento do sistema aquático com 

nutrientes, sobretudo compostos de azoto e fósforo, que provoca o crescimento 

acelerado de algas e outras formas superiores de plantas aquáticas, perturbando o 

equilíbrio biológico e a qualidade das águas em causa (Marques, 2007). 

 

i)   Azoto  

 

 Nutriente e bioestimulante para o crescimento dos microrganismos, plantas e 

animais. Os dados relativos à quantidade de azoto são essenciais para determinar a 

tratabilidade do efluente por processos biológicos. Quando não existe azoto suficiente 

é necessário adicionar de modo a tratar o efluente. (Cerdeira, 2008). Como referido 

anteriormente, o azoto nas águas residuais domésticas frescas é fundamentalmente 

ureia e proteínas. Existem várias formas dos compostos azotados inerentes a uma 

água residual (Tabela 5), que são transformados mediante os vários processos de 

tratamento aplicados. 

 

Tabela 5 – Várias Formas de Azoto presentes numa Água Residual (adaptado de EFACEC – Ambiente, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) Fósforo 

 

 Nutriente essencial para o crescimento das algas e outros microrganismos. 

Numa água residual urbana, o fósforo total existe maioritariamente, sob a forma de 

ortofosfatos (PO4
3+, HPO4

2-, H2PO4
-, H3PO4), devido à contribuição, de restos de 

alimentos, resíduos de processos industriais ou de detergentes sintéticos que são 

disponibilizados aos processos biológicos. Em grande minoria, encontra-se o fósforo 

Formas de Azoto Abreviatura Definição 

Amoníaco NH3 NH3 

Amónia NH4
+
 NH4

+
 

Azoto Amoniacal Total TAN NH3 + NH4
+
 

Nitrito NO2
-
 NO2

-
 

Nitrato NO3
-
 NO3

-
 

Azoto Inorgânico Total TIN NH3 + NH4
+ 
+ NO2

- 
+

 
NO3

-
 

Azoto Kjeldahl total TKN Orgânico N + NH3 + NH4
+
 

Azoto Orgânico Orgânico N TKN - (NH3 + NH4
+
) 

Azoto Total TN Orgânico N + NH3 + NH4
+ 
+ NO2

- 
+

 
NO3

-
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orgânico que, tal como os polifosfatos requer uma decomposição mais “avançada” 

(normalmente muito lenta), relativamente à forma inorgânica para que possa ser 

integrado por estes, já na forma de ortofosfatos (Metcalf e Eddy, 2004; Cerdeira, 

2008). 

 

 pH 

 

O pH indica a acidez, alcalinidade e neutralidade de uma água. O seu conhecimento 

numa água residual bruta é fundamental, pois este é um agente controlador do 

funcionamento biológico e físico-químico. O pH deve ser mantido entre determinados 

níveis adequados (6-9) ao desenvolvimento e manutenção da comunidade 

microbiológica, envolvida no processo de tratamento. As águas residuais domésticas 

possuem um pH muito próximo da neutralidade; no entanto quando se verifica 

contribuição de águas residuais industriais no efluente, este pode assumir valores 

muito afastados da neutralidade (Cerdeira, 2008). 

 

 Sólidos Suspensos Totais (SST) e Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

 

A carga poluente de uma água residual pode ser avaliada também através dos 

valores de sólidos totais (ST), expressos em mg de resíduos obtidos após evaporação 

e secagem, por litro de amostra considerada, podendo estes indicar os valores de 

sólidos dissolvidos ou sólidos não dissolvidos. Os sólidos dissolvidos totais, SDT 

(orgânicos e minerais), expressos em mg/l de resíduos, são a fração que, devido à sua 

reduzida dimensão, permanece na água, após filtração. Os Sólidos Suspensos Totais 

(SST), existentes numa água residual “bruta” são expressos em mg/l de matéria sólida 

retida após filtração. A classificação da matéria sólida que constitui uma água residual 

encontra-se ilustrada na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Matéria Sólida de uma Água Residual (adaptado de Metcalf e Eddy, 2004) 
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 MLSS (Mixed Liquour Suspended Solids) e MLVSS (Mixed Liquour Volatite 

Suspended Solids) 

 

A mistura homogénea da biomassa e de outros sólidos suspensos na mistura 

líquida no interior do reator biológico corresponde aos MLSS e é o principal parâmetro 

analítico utilizado no controle de operação do processo de lamas ativadas (Metcalf e 

Eddy, 2004).  

A determinação da concentração de sólidos suspensos voláteis no interior do reator 

biológico (MLVSS) é efetuada através da ignição de uma amostra de MLSS em mufla. 

 

 IVL (Índice Volumétrico de Lamas) 

 

O Índice de Mohlman (IM), mais usualmente conhecido como índice volumétrico de 

lamas (IVL) é um método de controlo do processo de lamas ativadas.  

É um parâmetro com bastante importância, uma vez que permite o ajuste 

operacional de alguns parâmetros operacionais tais como: a recirculação e a idade 

das lamas do sistema.  

Este índice exprime, o volume, em ml, ocupado por 1 g de MLSS, após 30 minutos 

de sedimentação (Metcalf e Eddy, 2004). 

A Tabela 6 traduz a classificação da capacidade de sedimentação das lamas 

mediante os valores de IVL avaliados, servindo estes essencialmente como uma 

referência, porque cada ETAR apresenta valores de IVL típico, consoante a dimensão 

e a performance dos decantadores secundários e das condições hidráulicas existentes 

(Inocêncio, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 Razão de Recirculação 

 

A recirculação das lamas ativas do decantador secundário para o tanque de 

arejamento é uma operação muito importante do processo (Santos, 2012).  

Valores de IVL 
Capacidade de sedimentação das 

lamas 

IVL < 80 ml/g Boa 

IVL 80 - 150 ml/g Satisfatória 

IVL> 150 ml/g Baixa 

Tabela 6 – Capacidade de sedimentação das lamas mediante os valores de IVL avaliados (Metcalf e Eddy, 2003) 
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A razão de recirculação é um parâmetro que deve ser devidamente determinado 

pois se esta for inferior ao mínimo aconselhável, pode ocorrer acumulação excessiva 

de lamas no decantador secundário e a sua perda pelo efluente (Inocêncio, 2012). 

Manter uma determinada altura de lamas no decantador secundário ou uma 

determinada concentração de MLSS no reator biológico são técnicas empregues para 

a determinação da razão de recirculação (Metcalf e Eddy, 2004). 

 

 Carga Orgânica Volumétrica  

 

A carga orgânica volumétrica exprime o valor da carga de matéria orgânica que 

entra diariamente no tanque biológico. Esta variável é dependente do caudal de 

entrada no tanque, do volume do mesmo e da CBO5. A Tabela 7 mostra os valores-

padrão deste parâmetro mediante o regime de operação aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Razão A/M (ou F/M) 

 

A razão Alimento/Microrganismos (ou F/M) corresponde à quantidade diária de 

substrato afluente, disponível por quantidade de biomassa presente no tanque de 

arejamento (Inocêncio, 2012). 

 Existem valores de referência em função do regime de operação aplicado, como se 

encontra descrito na Tabela 8.  

Uma razão elevada indica que existe excesso de alimento para o teor de 

organismos presentes, deste modo, as taxas do metabolismo e crescimento estão 

limitadas à capacidade em processar a matéria orgânica, resultando em elevadas 

taxas de remoção. 

 Nestas situações os microrganismos têm maior dificuldade em flocular criando 

dificuldades na sedimentação por se encontrarem dispersos. Quando existem razões 

baixas existe limitação de substrato e os microrganismos são “obrigados” a 

metabolizarem o seu próprio material celular (respiração endógena) (Metcalf e Eddy, 

2004). Desta forma, ocorre a oxidação total da matéria orgânica, traduzindo-se em 

Tabela 7 – Valores da Carga Orgânica Volumétrica para diversos regimes operacionais (Metcalf & Eddy, 2003) 

Regime de Operação 
Carga Orgânica Volumétrica 

(kg CBO5/m
3
.d) 

Alta Carga 0,3 – 1,6 

Média Carga 0,3 – 0,7 

Baixa carga 0,1 – 0,3 
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boas características de sedimentação, e consequentemente, boa qualidade do 

efluente final. 

 

 

Tabela 8 – Valores da Razão A/M (ou F/M) mediante os regimes de operação aplicados (Metcalf & Eddy 2003) 

 

Regimes e Operação Razão F/M 

(kgCBO5/kgMLVSS.d) 

Alta Carga 0,2 – 0,6 

Média Carga 0,2 – 0,4 

Baixa Carga 0,04 – 0,10 

 

 Idade das Lamas (IL) 

 

 A Idade das Lamas (que pode geralmente ser considerado um parâmetro 

equivalente ao tempo de retenção das lamas, SRT ou IL) é um parâmetro fulcral para 

o controlo do processo de lamas ativadas, exercendo uma enorme influencia sobre as 

características de sedimentação das lamas. 

Num sistema de tratamento por lamas ativadas é essencial manter uma idade de 

lamas constante, e este objetivo só é conseguido através da extração (purga) 

periódica de um determinado volume de lamas em excesso, usualmente a partir do 

decantador secundário. A outra parte é recirculada para o reator biológico.  

Na Tabela 9, encontram-se os valores padronizados para este parâmetro, de 

acordo com os regimes de operação utilizados. 

 
Tabela 9 – Valores padronizados de Idade de lamas de acordo com o regime de operação aplicado (Metcalf & Eddy 

2003) 

 

 

 

 Comunidade Biótica  

 

Os microrganismos assumem um papel essencial no tratamento de águas 

residuais e o ambiente bioquímico é determinante na diversidade da comunidade 

microbiana. 

Em sistemas de tratamento biológico como os de lamas ativadas a comunidade 

biótica presente nos tanques é caracterizada, de forma simples, pelos decompositores 

(bactérias e fungos) que utilizam a matéria orgânica em suspensão do afluente como 

Regime de Operação Idade das lamas (dias) 

Alta Carga 3 - 15 

Média Carga 3 - 15 

Baixa Carga 20 - 40 
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fonte de energia para o seu desenvolvimento e pelos consumidores que predam os 

decompositores e outros microrganismos, destacando-se nesta categoria os 

protozoários e os metazoários (EFACEC – Ambiente, 2009). 

A qualidade e quantidade de matéria orgânica disponível nos reatores biológicos 

influenciam o crescimento e desenvolvimento de microrganismos, essencialmente os 

decompositores. Quanto aos consumidores, os protozoários, encontram-se 

classificados como ciliados bacteriófagos (alimentam-se geralmente de bactérias), 

ciliados carnívoros (alimentam-se de outros microrganismos - protozoários ciliados e 

flagelados), flagelados e amibas com teca ou nuas. Dentro dos ciliados bacteriófagos, 

podem distinguir-se três grupos funcionais com base no seu comportamento: 

nadadores (nadando na parte líquida e permanecendo em suspensão no tanque 

biológico), móveis de fundo (habitam a superfície dos flocos) e sésseis (estão fixos por 

um pedúnculo aos flocos e precipitam com estes durante a sedimentação) EFACEC – 

Ambiente, 2009).  

Os metazoários são animais pluricelulares que se alimentam de protozoários e 

bactérias. Os grupos que normalmente surgem nos tanques de arejamento são 

rotíferos e nemátodos (EFACEC – Ambiente, 2009). 

A microfauna que se desenvolve no reator biológico, no processo de lamas 

ativadas, é muito importante nos processos de purificação das águas e a estrutura da 

comunidade desenvolvida é um instrumento de diagnóstico e avaliação do 

desempenho da estação de tratamento.  

A presença de determinados microrganismos, nomeadamente de alguns 

protozoários, permite tecer considerações sobre a eficiência do tratamento, e a Tabela 

10 mostra uma avaliação da eficiência de tratamento mediante o grupo de 

protozoários presentes. 

 

Tabela 10 – Eficiência do tratamento em função dos protozoários existentes (Nicolau, 2007) 
 

Grupo dominante Eficiência Causa Possível 

Pequenos Flagelados Má 
Lamas pouco oxigenadas 
Entrada de substâncias em vias de 
fermentação 

Pequenas Amibas nuas e flagelados Má Carga Elevada ou dificilmente degradável 

Pequenos ciliados nadadores Medíocre 
Permanência breve 
Lamas pouco oxigenadas 

Grandes ciliados nadadores Medíocre Carga demasiado alta 

Ciliados sésseis Baixa Fenómenos transitórios 

Ciliados móveis de fundo Boa - - 

Ciliados sésseis e Ciliados móveis de 
fundo 

Boa - - 

Amibas com teca Boa 
Carga baixa e ou diluída 
Boa nitrificação 
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1.2.3. Enquadramento Legal  

 

A utilização excessiva dos recursos naturais, que se encontram disponíveis para 

satisfazer as necessidades humanas, levou à imposição de regulamentação que 

permita controlar e proteger de forma sustentável o ambiente. No entanto, as medidas 

aplicadas atualmente possuem um carácter mais remediativo do que preventivo. A 

legislação quer seja de índole nacional e/ou comunitária, permite estabelecer níveis 

que cada poluente não deve transpor. Neste contexto, o valor limite de descarga pode 

ser fixado, quer a nível das emissões dos poluentes, quer em relação à qualidade do 

meio recetor (Simões et al, 2008). 

 

 Lei da Água 

 

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, designada como 

Diretiva Quadro da Água (DQA) entrou em vigor no dia 22 de Dezembro de 2000 e 

estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água (Lei 

58/2005 e Decreto-Lei 77/2006). Ficou estabelecido que os Estados-Membros devem 

procurar alcançar, pelo menos, o objetivo de um bom estado das águas em 2015, 

através da definição e a realização das medidas necessárias em programas 

integrados de medidas, tendo em conta as exigências comunitárias em vigor. A DQA 

também tem como objetivo conseguir a eliminação das substâncias poluentes 

prioritárias. Nos casos em que o estado da massa de água já seja bom, esse estado 

deverá ser mantido (Moreira, 2012).  

 

 Legislação aplicável às ETAR 

 

O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, estabelece normas, critérios e objetivos 

de qualidade das águas, de acordo com os seus usos, nomeadamente, águas para 

consumo humano, de suporte da vida aquícola, águas balneares e águas de rega. 

Estabelece também o regime de proteção das águas contra a poluição causada por 

descargas de águas residuais, através das normas gerais de descarga (valores limite 

de emissão na descarga de águas residuais. 

O nível de tratamento das águas residuais e as inerentes condições de descarga no 

meio recetor encontram-se regulamentados através do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 

de Junho, e do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (retificado pela Declaração 

de Retificação n.º 22-C/98, de 30 de Novembro). O Decreto-Lei n.º 152/97, que 

resultou da transposição para o direito nacional da Diretiva n.º91/271/CEE, do 
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Conselho, de 21 de Maio de 1991, aplica-se à recolha, tratamento e descarga de 

águas residuais urbanas no meio hídrico e as suas condições de descarga. A Tabela 

11, mostra os valores limite de emissão (VLE) para os parâmetros impostos pelo 

decreto mencionado anteriormente. 

O funcionamento de uma ETAR gera a necessidade da utilização dos recursos 

hídricos para se proceder à descarga das águas tratadas. Para tal, torna-se 

necessária uma licença de descarga que é imposta pela Lei nº 58/2005 e pelo 

Decreto-Lei nº 226-A/2007. A licença estipula os valores limites de emissão que a 

estação de tratamento está obrigada a cumprir e as suas obrigações de autocontrolo.  

A emissão da licença para a rejeição de águas residuais implica também o 

pagamento da taxa de recursos hídricos (TRH) de acordo com o Decreto-Lei nº 

97/2008, de 11 de Junho (Simões et al, 2008). 

  

Tabela 11 – Valores limite de emissão das águas residuais urbanas tratadas em ETAR impostos segundo o D.L. 152/97, 19 de 

Junho 

Parâmetro   Concentração 
Percentagem mínima de 

redução (%) (
a
) 

CBO5       25 mg O2/l 70-90 

CQO                    125 mg O2/l 75 

SST       35 mg/l 90 

Azoto Total                    15 mg/l N (
b
) 70-80 (

b
) 

Fósforo Total       2 mg/l P (
b
) 80 (

b
) 

(a) Redução em relação à carga do afluente 

(b) Valor para zonas sensíveis sujeitas à Eutrofização 

 

A descarga de águas residuais deve considerar a suscetibilidade do meio recetor, 

através da classificação das massas de água em zonas sensíveis e menos sensíveis. 

Segundo esta categorização, existem ETAR que são obrigadas a cumprir mais 

parâmetros de descarga que outras. Este diploma estabelece que a descarga de 

águas residuais urbanas só pode ser licenciada, salvo algumas exceções, quando se 

submeta, no mínimo, a um tratamento secundário, o que obriga a uma alteração das 

infraestruturas existentes e à adoção de um tratamento apropriado. Relativamente a 

zonas classificadas como sensíveis, a descarga só pode ser licenciada quando é alvo 

de um tratamento mais completo. A identificação de zonas sensíveis e de zonas 

menos sensíveis consta do Anexo II do Decreto-Lei n.º 152/97, sendo objeto de 

revisão periódica, a última das quais pode ser encontrada no Decreto-Lei n.º 

198/2008, de 8 de Outubro. 

O Decreto-Lei nº 73/2011 estabelece o regime geral para a prevenção, produção e 

gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 
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2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, sendo as 

lamas resultantes do tratamento de águas residuais classificadas como um resíduo 

não perigoso, devendo por isso respeitar-se os princípios e normas definidos por este 

decreto-lei. 

Atualmente, as principais opções de gestão e eliminação das lamas são a 

valorização agrícola, tecnologias de eliminação e/ou valorização térmica, como 

sistemas de incineração e coincineração, e a deposição das lamas em aterro. Cada 

um destes destinos finais está sujeito a um regime jurídico específico. 

O D.L. nº 276/2009, transpondo para a ordem interna a Diretiva nº 86/278/CEE do 

Conselho, de 12 de junho define o regime jurídico para a utilização de lamas de 

depuração em solos agrícolas. Neste D.L. é definido um conjunto de restrições à 

utilização das lamas nos solos, entre as quais se destaca o estabelecimento de 

valores limites para alguns parâmetros, definindo assim as características e a 

quantidade de lamas utilizáveis para valorização agrícola. 
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Casos de Estudo 

ETAR do Sousa e ETAR de Serzedo 

Descrição dos Processos de Tratamento 
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2. Casos de Estudo 
 

2.1. ETAR do Sousa 
 

A ETAR do Sousa (Figura 10) localiza-se na freguesia de Lodares, próxima da 

povoação de Ribeiro, no concelho de Lousada. Iniciou o seu processo de exploração 

no dia 23 de Maio de 2012, e está dimensionada, no ano horizonte de projeto, para 

servir uma população de 89 913 habitantes- equivalentes, possuindo uma capacidade 

de tratamento de 13.855 m3/dia (AdN, 2012). 

A sua área de influência abrange várias freguesias do concelho de Lousada, tais 

como: Alvarenga, Caíde-de-Rei, Boim, Aveleda, Cernadelo, Lodares Cristelos, 

Macieira, Meinedo, Nespereira, Nevogilde, Nogueira, Pias, Santa Margarida, São 

Miguel, Silvares, Torno, Vilar do Torno e Alentém e de Felgueiras: Aião, Airães, Borba 

de Godim, Caramos, Friande, Idães, Lagares, Moure, Vila Verde, Vila Cova da Lixa, 

Varziela, Várzea, Unhão, Torrados, Sousa, Sernande, Sendim, Penacova, Santão, 

Revinhade, Refontoura, Rande, Pinheiro, Pedreira, Margaride (Santa Eulália) e 

Lordelo (AdN, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Estação de Tratamento de Águas Residuais do Sousa, freguesia de Lodares, concelho de Lousada  

(Fonte: http://www.adnoroeste.pt/sites/adnoroeste.pt/files/staff/rc_2012_adnw.pdf) 
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O meio recetor final da água residual tratada nesta ETAR é o Rio Sousa. Segundo 

os últimos dados da ARH Norte de 2011, na avaliação do estado ecológico deste meio 

hídrico este foi classificado como medíocre. Deste modo, torna-se essencial um 

controlo rigoroso das descargas efetuadas pela ETAR do Sousa. A Figura 11 mostra 

os principais setores responsáveis pela poluição antrópica no rio Sousa. 

 

 

Pela análise da Figura 11, é possível constatar que existe uma percentagem muito 

elevada de compostos azotados, provenientes de fontes difusas, isto deve-se à zona 

de inserção ser maioritariamente agrícola, e deste modo, existe uma utilização 

acentuada de adubos e fertilizantes. Quanto à utilização dos recursos hídricos verifica-

se que a maior percentagem se destina ao setor urbano com 70%, sendo as restantes 

frações referentes ao setor agrícola (26%) e industrial (3%).  

O nível de atendimento do setor de saneamento, na zona do rio Sousa, em 2011, 

detinha uma percentagem de serviço de 73%, muito inferior em comparação com o 

nível de abastecimento de água de 95% (ARH Norte,2011). 

A ETAR do Sousa surge de forma a permitir aumentar o nível de atendimento, no 

que diz respeito ao tratamento de águas residuais. Foi projetada para receber 

maioritariamente afluente doméstico, com pequenas contribuições industriais. Na fase 

inicial de exploração (Ano Zero), a ETAR funcionou, em média com 27% do valor 

máximo em habitantes-equivalentes para o qual foi projetada, contabilizando um 

caudal médio diário de 3 419m3/d. Na Tabela 12, encontram-se alguns dados relativos 

às características de projeto da ETAR do Sousa. 

 

 

Figura 11 – Caraterização dos principais setores de poluição (à esquerda) e aplicação dos recursos hídricos (à direita) do rio 

Sousa (ARH Norte, 2011) 
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Tabela 12 – Valores dos parâmetros de dimensionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Sousa (Lousada) 

 

Ano Zero 

 (2012) 

Ano Horizonte  

(2026) 

                          População Servida (hab.eq) 23.867 
 
 

 

89.913 

Caudais 
Caudal Diário (m3/d) 3.419 13.855 

Caudal Máximo (m3/h) 274 1.027 

Cargas 

Poluentes 

Concentração média de CBO5 

(mg/L) 
405 377 

Carga Diária de CBO5 (Kg/d) 1.385 5.217 

Concentração média de CQO 
(mg/L) 

921 857 

Carga Diária de CQO (Kg/d) 3.150 11.868 

Concentração média de SST 
(mg/L) 

473 440 

Carga Diária de SST (Kg/d) (Kg/d) 1.617 6.092 

Concentração média de N.T.K. 
(mg/L) 

84 78 

Carga Diária de N.T.K. (Kg/d) 287 1.079 

Concentração média de P (mg/L) 13 12 

Carga Diária de P (Kg/d) 43 162 
 

Extraído de ETAR do Sousa: Memória descritiva da ETAR do Sousa, Águas do Noroeste 

 

2.1.1. Descrição do Processo de Tratamento  

  

O processo de tratamento da ETAR do Sousa envolve três componentes: linha 

líquida (água residual), linha sólida (lamas) e linha do biogás. O diagrama de processo 

da ETAR encontra-se na Figura 12. 



  

Figura 12 – Diagrama de processo da ETAR do Sousa (Lousada) 
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Figura 13 – ETAR de Sousa - Elevação inicial  

Linha Líquida 

 

 Elevação Inicial  

 

O tratamento da linha líquida inicia-se com a elevação inicial das águas residuais 

afluentes através de dois estágios de Parafusos de Arquimedes (Figura 13), 

totalmente confinados para de extração do ar viciado para tratamento. A altura da 

elevação inicial conseguida permite que as águas residuais afluentes sejam escoadas 

graviticamente ao longo dos órgãos que efetuam o tratamento da linha líquida. A 

câmara de aspiração do 2º estágio recebe as escorrências de toda a linha sólida e as 

lamas provenientes do tanque de receção de fossas sépticas. A elevação inicial 

encontra-se integrada no edifício do Tratamento Preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamento Preliminar 

 

1. Gradagem e Tamisação 

 

O tratamento preliminar é composto pelos seguintes processos: gradagem grossa 

(em grelhas com 40 mm de espessamento entre as barras) e tamisação 

(tamisadores/compactadores de tambor filtrante de 3 mm) (Figura 14). Este sistema 

permite uma compactação e lavagem dos gradados e o respetivo transporte. As 

escorrências da compactação e lavagens são conduzidas graviticamente para o canal 

de gradagem. Os gradados recolhidos nesta fase são encaminhados para contentores 

com uma capacidade de 3m3, sendo enviados para o destino final em aterro de 

resíduos. 
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Figura 14 – ETAR do Sousa – Gradagem de sólidos grossos (A); Gradagem sólidos finos (B); Contentor dos Gradados (C) 

 

 

 

 

 

 

Os canais de gradagem trabalham em função do caudal afluente, devido à 

existência de duas comportas monitorizadas, uma a montante e outra a jusante. Existe 

um terceiro canal, paralelo aos anteriores, que serve como “by-pass” aos canais de 

gradagem mecânica, com uma grade manual com espaçamento de barras de 25 mm, 

a usar em caso de avaria de um dos equipamentos. 

 

2. Desarenamento e Desengorduramento 

 

Após gradagem, o efluente, é encaminhado para o desarenamento (remoção das 

areias) e desengorduramento (remoção de O&G) (Figura 15 - A). 

A remoção dos O&G é realizada em cada canal deste órgão através de flotação, 

proporcionada por três arejadores submersíveis produtores de bolha fina, localizados 

no fundo dos desarenadores. É possível promover o processo de decantação das 

areias com granulometria superior a 0,2mm e cada órgão possui uma ponte raspadora 

de funcionamento contínuo para a remoção dos O&G à superfície, à qual se 

encontram agregados os dispositivos de extração de areias.  

Os óleos e gorduras recolhidos são conduzidos graviticamente para o poço de 

recolha, para serem encaminhados para o tanque de lamas mistas ou diretamente 

para o digestor. 

A tubagem de elevação de gorduras e o raspador de superfície no final do seu 

percurso são lavados com água de serviço. 

 Relativamente às areias que decantam no fundo de cada 

desarenador/desengordurador, são extraídas através de um sistema de “air-lift” para 

uma caleira situada entre os dois órgãos. Daqui seguem para um classificador (Figura 

15 - B), sendo posteriormente transportadas para um contentor (Figura 15 - C) com 

capacidade de 10m3, posteriormente recolhido por uma empresa que permita a 

deposição destas em aterro de resíduos perigosos. 

As águas resultantes da lavagem das areias são escoadas de forma gravítica para 

o tanque de lamas de fossas sépticas. 
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Figura 15 – ETAR do Sousa – Desarenador/Desengordurador (A); Classificador de areias (B); Contentor de areias (C) 

 

 

 

 

 

 

3. Receção de material de esvaziamento de Fossas Sépticas 

 

Na zona do tratamento preliminar existe uma instalação de receção de lamas de 

esvaziamento de fossas sépticas (Figura 16), com capacidade de 80m3/h, efetuando o 

tratamento de gradagem fina (grades com 6mm de espaçamento) e desarenamento. O 

efluente resultante é encaminhado para um tanque de equalização com um volume de 

80m3, e daqui graviticamente para a câmara de aspiração do 2º estágio dos parafusos 

de Arquimedes. A ETAR encontra-se equipada para receber um total de 10 camiões 

limpa fossas por dia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – ETAR Sousa - Órgão receção e tratamento de material de esvaziamento de fossas sépticas 

 

 Tratamento Primário 

 

1. Decantação Primária 

 

Após o tratamento preliminar, as águas residuais são conduzidas para dois 

decantadores primários (Figura 17), de planta quadrangular, munidos cada um de dois 

módulos de lamelas hexagonais que permitem aumentar a área de decantação. As 

lamas resultantes da decantação são conduzidas para a zona central destes órgãos, 

através de pontes raspadoras de acionamento central, onde se encontram as 

tremonhas para a recolha das lamas.  

A medição e repartição do caudal a alimentar o tratamento biológico é efetuada, 

após decantação primária, por um medidor de caudal eletromagnético.  
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Figura 17 – ETAR do Sousa - Saída da Decantação Primária 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamento Secundário 

 

1. Tratamento Biológico 

 

O tratamento biológico é a chave de todo o processo de tratamento das águas 

residuais domésticas e urbanas, pois é nesta fase operacional que se procede à 

remoção da matéria orgânica carbonácea e de nutrientes do afluente.  

O efluente proveniente da decantação primária, juntamente com o caudal de 

recirculação, é encaminhado para um tanque de contato (ou seletor) com um volume 

de 150 m3 (Figura 18 – A). Cada reator é dotado de um tanque deste tipo, constituído 

por três compartimentos em série, apresentando um fluxo pistão, e equipados com 

agitadores submersíveis para a agitação da biomassa em suspensão. A elevada 

concentração de substrato nestes tanques (afluente resultante da decantação 

primária, juntamente com a recirculação) favorecem o crescimento de organismos não 

filamentosos, surgindo assim como uma medida de prevenção ao aparecimento de 

microrganismos indesejáveis como os do tipo Norcardia. 

Os reatores biológicos da ETAR do Sousa possuem a configuração de valas de 

oxidação, e como mencionado no capítulo anterior, estes tanques permitem a 

existência de zonas distintas (aeróbia e anóxica). No entanto, estas valas são distintas 

das convencionais pois possuem uma zona específica para o processo de 

desnitrificação, denominada de pré-desnitrificação (Figura 18 – B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

1 

Figura 18 – ETAR do Sousa - Reator Biológico 
 

Legenda: A - Seletor (Tanque de contacto); B - Zona pré-desnitrificação; C - Comporta monitorizada da zona 

de pré-desnitrificação; D - Arejadores de superfície; 1 - Sonda Sólidos; 2 – Sonda de Oxigénio; 3 - Sonda de 

Nitratos; 4 - Agitadores submersíveis  

4 

4 C 

D 
D 2

  D 

3 
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A ETAR do Sousa encontra-se capacitada com dois reatores do tipo referido, com 

um volume de 6 600 m3 cada, ocupando a zona de pré-desnitrificação 20% do volume 

total dos mesmos, isto é, 1 320 m3. Para um maior controlo do processo de 

desnitrificação existe uma comporta monitorizada (Figura 18 - C), que se encontra 

aberta ou fechada mediante o valor indicado pela sonda de nitratos e estabelecido 

pela operação (Figura 18 - 3). Este sistema exclui a necessidade de injetar nitratos 

através de bombagem. 

No tanque de arejamento, a água residual é submetida a um processo de 

arejamento prolongado, também designado por sistema de baixa carga ou de auto 

oxidação, possuindo cada reator dois arejadores de superfície de eixo vertical, com 

uma potência de 90kW, colocados numa estrutura em betão parcialmente fechada 

para minimizar os problemas de emissão de aerossóis e ruído (Figura 18 – D).  

O controlo do arejamento é efetuado na telegestão mediante os valores fornecidos 

pelas sondas de oxigénio e amónia, comparados com os valores dos “set-points” 

estabelecidos podendo, ainda, ser feito por tempos de arejamento.  

Ao longo do período de estágio, o controlo do arejamento foi efetuado através de 

tempos de arejamento. Em média, os valores máximos de oxigénio atingidos eram de 

1.5 mg de O2/L, com tempos de arejamento de 10 a 15 minutos – ON e 35 a 40 

minutos OFF, variando mediante as cargas afluentes à ETAR. Estes tempos permitem 

a ocorrência de processos de nitrificação (com arejamento) e processos de 

desnitrificação (sem arejamento). A zona arejada corresponde ao local onde se 

encontram os arejadores de superfície, e as zonas anóxicas onde não há arejamento 

(Figura 18). De referir que é possível fazer arrancar ou desligar os arejadores de 

superfície manualmente. 

Em cada reator existem ainda três agitadores de superfície, tipo “banana-blade”, 

que permitem a manutenção dos sólidos em suspensão e a recirculação interna 

(Figura 18 - 4). 

Conforme referido anteriormente, estes sistemas de tratamento são caraterizados 

pelos longos tempos de retenção da biomassa, tempos de retenção hidráulica 

relativamente longos e Razões A/M baixas (Tabela 13); Estas características de 

funcionamento permitem a obtenção de menores quantidades de lamas, pois obrigam 

as comunidades bióticas a desenvolverem-se na fase endógena, sendo os 

microrganismos “obrigados” a metabolizarem as suas reservas (Metcalf & Eddy, 2004). 

A concentração de microrganismos no interior da vala de oxidação, é mantida através 

de um sistema de recirculação de lamas, provenientes do tratamento secundário, 

preservando assim, um valor de carga mássica no interior do reator, dentro dos limites 
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ideais, condição necessária à estabilização bioquímica do sistema. Os parâmetros de 

operação dos reatores da ETAR do Sousa constam da Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Valores de operação do Reator da ETAR do Sousa (Lousada) 

Parâmetros Operacionais  

Valores Projeto  

Ano Zero 
(2012) 

Ano 
Horizonte 

(2026) 
Idade das Lamas (SRT ou IL) (dias) 19,7 14,3 

Carga Mássica kgCBO5/KgMLSS.d 0,052 0,087 

Concentração em MLSS (Kg/m
3
) 4,0 3,5 

Tempo Retenção Hidráulico (TRH) (h) 46,3 11,4 

 

Valores extraídos da memória descritiva da ETAR do Sousa (Águas do Noroeste) 

 

A configuração deste tipo de reator para esta ETAR possivelmente teve em 

consideração a receção prevista de um efluente de índole industrial, o lixiviado de um 

aterro Sanitário. O lixiviado é um efluente líquido gerado em aterros sanitários e forma-

se a partir da percolação da água através dos resíduos em decomposição que lixivia 

os constituintes orgânicos e inorgânicos, acrescidos dos produtos resultantes das 

reações de biodecomposição. É caraterizado como um líquido escuro, normalmente 

ácido, de forte odor e poluente. A quantidade e composição dos lixiviados produzidos 

varia essencialmente com a precipitação (sobretudo durante a fase de deposição) e 

outros fatores climáticos, caraterísticas dos resíduos (tipo, pré-tratamento, humidade 

inicial), métodos de deposição, sistemas de impermeabilização e de drenagem, idade 

ou fase de decomposição dos resíduos (Gomes, 2008).  

As suas elevadas cargas em Azoto Amoniacal e CQO, podem gerar alterações na 

comunidade biológica, pois são cargas acima do esperado para este tipo de 

tratamento. No entanto, as valas de oxidação têm a capacidade suportar choques de 

cargas ou cargas tóxicas sem afetar a qualidade do efluente final, como mencionado 

anteriormente na Tabela 4.  

 

2. Decantação Secundária 

 

A ETAR do Sousa está equipada com dois decantadores secundários de planta 

circular (Figura 19). O efluente entra no decantador pelo centro do órgão, através de 

tubagem envolta num deflector metálico cilíndrico, correspondendo a 15-20% do 

diâmetro do decantador. Cada órgão possui uma ponte raspadora com um raspador 

de fundo para as lamas secundárias e um raspador de superfície para a remoção de 

escumas. As lamas são transferidas para a tremonha que se encontra no centro do 
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órgão, encontrando-se os raspadores em funcionamento contínuo, sendo 

posteriormente encaminhadas para a estação elevatória de lamas secundárias.  

As escumas removidas à superfície pela ponte raspadora são retiradas através de 

um defletor periférico e conduzidas para o poço de bombagem das escumas. 

Após decantação secundária, o efluente reúne-se numa das caixas de saída de um 

dos decantadores, para ser enviado para o emissário de descarga final no Rio Sousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha Sólida 

 

O tratamento das lamas (primárias e secundárias) geradas na ETAR do Sousa 

consiste em espessamento gravítico e mecânico, digestão anaeróbia e desidratação. 

 

 Espessamento de Lamas Primárias e Lamas em Excesso 

 

O tratamento da linha sólida inicia-se com o espessamento gravítico das lamas 

primárias num espessador gravítico (Figura 20-A). Este possui uma grade de 

espessamento, de funcionamento contínuo, com raspador de fundo. As lamas 

espessadas são bombeadas para o tanque de lamas mistas.  

O caudal de lamas espessadas que alimenta o tanque de lamas mistas é 

controlado de forma contínua através de um caudalímetro. O sobrenadante resultante 

é encaminhado graviticamente para o circuito de escorrências afluente à 2ª caixa de 

aspiração na elevação inicial.  

O espessamento das lamas em excesso (resultantes da purga dos reatores 

biológicos) é realizado por espessamento mecânico, através de dois tambores de 

espessamento, cada um com uma capacidade de tratamento de 55 m3/h (Figura 20-

B). A montante de cada tambor existe um tanque vertical (floculador dinâmico) de 

volume 0,6 m3, onde se procede à adição automática de um polímero catiónico, sendo 

esta adição proporcional ao caudal de lamas a espessar. 

Figura 19 – ETAR do Sousa - Decantador Secundário 
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Após floculação, a lama é encaminhada graviticamente para o tambor de 

espessamento, que consiste numa estrutura metálica cilíndrica onde se encontra 

colocada a tela. A sua rotação vai permitir que ocorra o espessamento, ocorrendo a 

libertação da água contida na lama. Após espessamento mecânico, as lamas são 

encaminhadas e armazenadas no tanque de lamas mistas.  

Para efeitos de lavagem da tela dos tambores, utiliza-se a água de serviço, e as 

escorrências resultantes são encaminhadas graviticamente para o circuito de 

escorrências afluente à 2ª caixa de aspiração na elevação inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tanque de lamas mistas permite homogeneizar as lamas espessadas, através de 

um agitador mecânico, para alimentar de forma uniforme a etapa de digestão 

anaeróbia, pois quanto maior for o equilíbrio no digestor, maior será a quantidade de 

biogás produzida. Esse tanque possui um volume de 130 m3, que corresponde a um 

tempo de retenção de um dia, sendo que está previsto o espessamento de lamas 

biológicas durante 5d/semana e o espessamento gravítico 7d/semana. As lamas 

mistas espessadas são bombeadas do tanque de lamas mistas sendo o caudal 

removido monitorizado em contínuo por um caudalímetro que se encontra na tubagem 

de compressão das bombas. Na aspiração das bombas encontra-se um medidor de 

sólidos que permite monitorizar o fluxo mássico que alimenta a digestão. 

A eventual correção da alcalinidade, caso seja necessária, é efetuada através de 

uma das bombas doseadoras associadas à dosagem de soda caustica no sistema de 

desodorização.  

 

 Estabilização de Lamas por Digestão Anaeróbia 

 

A ETAR possui um digestor anaeróbio (Figura 21 - A), em sistema de alta carga e 

regime mesófilo (35ºC). O tempo de retenção hidráulico é de quinze dias (20 dias para 

o ano horizonte), pois é o tempo mínimo para se verificar o processo mesófilo.  

Figura 20 – ETAR do Sousa – Espessador Gravítico (A); Espessador Mecânico (B) 
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A alimentação das lamas espessadas é realizada numa caixa de entrada, que 

recebe as lamas frescas e aquecidas, e a descarga das lamas digeridas é realizada 

numa caixa à saída, encontrando-se as duas caixas no topo do órgão. A descarga de 

lamas digeridas é realizada em simultâneo com o fornecimento das lamas ao digestor. 

A agitação no interior do digestor é promovida através de um agitador de eixo vertical 

com duas hélices, com funcionamento contínuo, para promover uma boa 

homogeneização, e consequentemente uma boa digestão. 

Para o aquecimento das lamas a alimentar o digestor, existe um permutador de 

calor de 210500 kcal/h de potência, com um período de aquecimento de 16h/dia, em 

que o aquecimento se realiza através do cruzamento em espiral da água quente e das 

lamas em recirculação. 

O aquecimento da água é realizado através do aproveitamento da energia térmica 

proveniente da caldeira com queimador misto de gás propano e biogás (Figura 21 - 

B).  

As lamas resultantes da digestão anaeróbia são encaminhadas, de forma gravítica, 

para o tanque de lamas digeridas, com uma capacidade volumétrica de 260m3, que 

possui um agitador submersível para homogeneizar as lamas. O tempo de 

armazenamento das mesmas neste tanque é de dois dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desidratação das Lamas 

 

Após digestão, as lamas digeridas são bombeadas do tanque de lamas digeridas 

para a etapa de desidratação mecânica realizada em duas centrífugas (Figura 22 - A). 

O caudal de lamas a entrar em cada uma é monitorizado através de um caudalímetro 

instalado nas tubagens que alimentam as centrífugas. Antes da entrada das lamas nas 

centrífugas, é adicionada uma solução do polímero. De forma a eliminar a produção de 

odores e a putrefação das lamas, existe um sistema de higienização das lamas 

desidratadas, que consiste na adição de cal viva. 

Para este tratamento existe um silo com capacidade de 20m3 e 1 (+1) parafusos 

doseadores, com uma capacidade de 300kg/h. A mistura da cal viva com as lamas é 

Figura 21 – ETAR do Sousa – Digestor Anaeróbio (A); Caldeira (B) 
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realizada à saída do parafuso transportador das lamas desidratadas. Este sistema 

permite aumentar o pH das lamas e elevar a temperatura, atingindo valores superiores 

a 50ºC, de forma a criar um ambiente desfavorável à existência de microrganismos. 

Finalmente, as lamas desidratadas são armazenadas em dois silos, cada um com um 

volume unitário de 55 m3, antes de envio para destino final (Figura 22 - B). 

 

 

 

 

 

 

 

Linha do Biogás 

 

 Produção de Biogás 

 

O biogás resultante da digestão anaeróbia é enviado para um gasómetro 

semiesférico, de dupla membrana, a baixa pressão e com uma capacidade de 780m3 

(Figura 23 - A). Existe um circuito de “by-pass” para queima de biogás em caso de 

emergência, numa instalação de queima do biogás provida de chama piloto e 

dispositivo antirretorno de chamas, equipado com válvula de explosão (Figura 23 - B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperação Energética 

 

Para o aproveitamento a nível energético do biogás resultante da digestão 

anaeróbia, existe um sistema de co-geração, que permite aquecer as lamas que 

alimentam o digestor anaeróbio, e possivelmente, numa fase mais avançada do 

Figura 22 – ETAR do Sousa - Centrífugas (A); Silos (B) 

Figura 23 – ETAR do Sousa - Gasómetro (A); Tocha (B) 
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projeto suprimir algumas das necessidades energéticas existentes no processo de 

tratamento da ETAR.  

O sistema utiliza permutadores de calor de água, agrupados em série, para 

integração com o sistema de água quente e a baixa pressão. 

Existe também um sistema de tratamento de biogás, de modo a reduzir o teor de 

sulfureto de hidrogénio (H2S) através de um purificador de carvão ativado, num 

processo de lavagem química. 

 

 Sistemas Auxiliares 

 

1. Desodorização 

 

A ETAR do Sousa está equipada com um sistema de ventilação bastante 

abrangente, que extrai os odores das zonas mais problemáticas como a receção das 

águas residuais, tratamento preliminar e decantação primária e edifício de tratamento 

de lamas.   

O tratamento de odores efetua-se através do processo de lavagem química em três 

estágios (Figura 24), sendo o primeiro ácido (ácido sulfúrico) para remoção de 

compostos amoniacais, e o segundo (peróxido de hidrogénio) e terceiro (soda 

cáustica) oxidantes em meio alcalino para a remoção de H2S, sulfuretos orgânicos, 

mercaptanos e ácidos carboxílicos, e outros compostos orgânicos odoríferos e 

oxidáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desinfeção do Efluente 

 

Parte da água tratada, resultante do tratamento secundário, irá ser reutilizada, 

como água de serviço para regar os jardins, lavar os equipamentos e pavimentos, etc. 

A água é bombeada a partir da caixa de saída do decantador secundário para um 

tanque de armazenamento com uma capacidade de 120m3. O efluente é pressurizado 

Figura 24 – ETAR do Sousa – Sistema de Desodorização 
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por um grupo hidropressor, sendo posteriormente filtrado, num filtro mecânico e 

desinfetado por um sistema compacto de desinfeção por Ultravioleta (UV). Com este 

tratamento, a água fica com o grau de desinfeção mínimo legalmente exigido, segundo 

o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto no que diz respeito aos coliformes totais (100 

NMP/100ml), para a sua utilização como água de lavagem de equipamentos e 

pavimentos da ETAR e para utilização no sistema de rega. 

 

 Sistemas de Controlo da Instalação  

 

Um conjunto de instrumentos colocados em pontos estratégicos da instalação 

permitem efetuar um controlo adequado do funcionamento da ETAR ou servir de alerta 

em situações anormais de funcionamento. Alguns instrumentos tornam-se fulcrais para 

o bom desempenho de uma ETAR, como por exemplo: 

 

 Sistema de telegestão que permite o controlo, visualização, armazenamento e 

gestão, à distância, de modo permanente e automatizado, de várias 

componentes da instalação. Este sistema permite a visualização em tempo real 

ou em registo histórico dos seguintes elementos: 

 Estado dos equipamentos: manual, automático, funcionamento, 

avaria, aberta, fechada, etc. 

 Leitura de variáveis dinâmicas: caudais, pressões, níveis, etc. 

 Medidores de caudais eletromagnéticos ao longo dos vários circuitos inerentes 

à ETAR; 

 Medidores de nível ultrasónico; 

 Medidores de temperatura em vários circuitos da linha de lamas e biogás, 

nomeadamente, aquecimento das lamas, águas quente e sala do cogerador; 
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2.2.  ETAR de Serzedo 
 

A ETAR de Serzedo (Figura 25) localiza-se na freguesia de Serzedo, concelho de 

Guimarães. Iniciou o seu processo de exploração em meados de Agosto de 2009, e 

está dimensionada para servir uma população até 97 190 hab.eq, possuindo uma 

capacidade de tratar 13 772 m3/dia no ano horizonte de projeto (AdN, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O recetor final da água residual tratada nesta ETAR é o Rio Vizela. Os dados da 

ARH Norte (2011), classificam o estado ecológico deste meio hídrico como Bom. 

Apesar desta classificação, foram identificadas zonas sensíveis, que exigem maior 

regulação e maior rigor nas técnicas aplicadas nos sistemas de tratamento para a 

remoção dos principais nutrientes causadores da degradação dos ecossistemas 

aquáticos.  

A Figura 26 (à esquerda) mostra os principais setores de poluição que afetam a 

qualidade das águas do rio Vizela, tendo por base de análise os parâmetros CQO, 

CBO, SST, N e P. Pela análise da figura, é possível constatar que é o setor industrial o 

principal responsável pela poluição neste meio hídrico, seguido do setor agrícola. 

Relativamente à utilização de recursos hídricos (Figura 26 – à direita) verifica-se que a 

maior percentagem se destina ao setor urbano com uma percentagem de 71%, sendo 

as restantes referentes ao setor agrícola (23%) e industrial (5%).  

 

Figura 25 – Estação de Tratamento de Águas Residuais de Serzedo, freguesia de Serzedo, concelho de Guimarães 

(Fonte: https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsZGSzr_KcP8XB4or9_QjRojTzIwY1o7Fc6QbFq-D0bRp37kjs) 
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O nível de atendimento do setor de tratamento de águas residuais nesta zona, em 

2011, detinha uma percentagem de serviço de 95%, muito superior ao nível de 

abastecimento de 70% (ARH Norte,2011). 

Na Tabela 14, encontram-se alguns dados relativos às características de projeto da 

ETAR do Serzedo. 

 

 Tabela 14 – Valores dos parâmetros de dimensionamento da ETAR de Serzedo (Guimarães) 

 
 

 

Extraído de ETAR de Serzedo: Memória descritiva da ETAR do Serzedo, Águas do Noroeste 

 

Parâmetros de dimensionamento 
Ano Zero  

(2009) 

Ano Horizonte 

 (2033) 

                          População Servida (hab.eq) -- 97.190 

Caudal Diário (m
3
/d) 6.716 13.772 

Cargas 

Poluentes 

Concentração média de CBO5 (mg/L) 272 352 

Carga Diária de CBO5 (Kg/d) 1.827 4.845 

Concentração média de CQO (mg/L) 991 1059 

Carga Diária de CQO (Kg/d) 6.654 14.579 

Concentração média de SST (mg/L) 267 381 

Carga Diária de SST (Kg/d) (Kg/d) 1.794 5.252 

Concentração média de NTK. (mg/L) 42 63 

Carga Diária de NTK. (Kg/d) 285 874 

Concentração média de P (mg/L) 7 13 

Carga Diária de P (Kg/d) 46 181 

Figura 26 – Caraterização dos principais setores de poluição (à esquerda) e aplicação dos recursos hídricos (à direita) na zona 

abrangente ao rio Vizela (ARH Norte, 2011) 
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A ETAR de Serzedo por se encontrar inserida numa zona identificada como zona 

sensível está legalmente obrigada a cumprir os limites de descarga para Azoto Total e 

Fósforo Total, para além dos valores de CQO, CBO e SST. A Tabela 15 ilustra os 

valores de descarga a que esta infraestrutura tem de cumprir, para a época de 

estiagem (1 de Junho a 30 de Setembro) e época normal (sem contabilizar a época de 

estiagem). 

 

Tabela 15 - Valores da licença de descarga da ETAR de Serzedo (Guimarães) 

Parâmetros Época Normal 
(b)

 Época Estiagem 
(c)

 

pH 
(a)

 6-9 6-9 

CQO (mg O2/L)  125 
(b)

 100 

CBO (mg O2/L) 25  
(b)

 15 

Total de Partículas em Suspensão 

(mg/L) 
35  

(b)
 30 

Cor (visível na diluição 1:20) 
(a)

 Não visível Não visível 

Azoto Total (mg/L) 
(a)

 15 15 

Fósforo Total (mg/L)
 (a)

 10 10 

Extraído de Licença de descarga de Águas Residuais da ETAR de Serzedo 

 (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto 
 (b) Decreto – Lei 152/97, de 19 de Junho 

 (c) Época de Estiagem 

 

 

2.2.1. Descrição do Processo de Tratamento  

 

 A ETAR de Serzedo recebe um afluente caraterizado como tendencialmente 

industrial, pois recebe maioritariamente (aproximadamente, 70%) água residual 

proveniente de indústrias.  

A contribuição de afluente industrial, nomeadamente de industriais têxteis, origina 

uma coloração na água residual acrescendo o tratamento terciário nesta infraestrutura 

para promover a remoção da cor, e deste modo, dar cumprimento à licença de 

descarga.  

Os níveis de tratamento existentes nesta estação de tratamento são os 

correspondentes ao da linha líquida (tratamento preliminar, tratamento secundário e 

terciário) e da linha sólida (espessamento mecânico e desidratação de lamas).  

Os processos e equipamentos inerentes a cada fase de tratamento estão 

esquematizados na Figura 27. 

 

 

 



  

Figura 27 – Diagrama de Processo da ETAR de Serzedo (Guimarães) 
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Linha Líquida 
 

 

 Elevação Inicial 
 

De modo distinto da elevação inicial da ETAR do Sousa, apresentada 

anteriormente, nesta estação as águas residuais afluentes são elevadas através de 

três parafusos de Arquimedes (Figura 28), porque a cota de elevação da água 

residual afluente (que permite o seu escoamento gravítico ao longo dos diferentes 

órgãos) é menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamento Preliminar 

 

1. Gradagem e Tamisação 

 

Desenvolve-se segundo dois canais e é efetuada em dois estágios, primeiramente, 

gradagem grossa com barras de espaçamento de 40 mm (Figura 29 – A), de limpeza 

manual, seguido de um tamisador/compactador de tambor rotativo, com malha de 5 

mm (Figura 29 - B); Este sistema permite a compactação e lavagem dos gradados, e 

o seu respetivo transporte para dois contentores com 1100 L de capacidade para 

serem recolhidos para deposição em aterro (Figura 29 – C).  

As escorrências resultantes da compactação e lavagem dos gradados são 

conduzidas graviticamente de regresso ao canal de gradagem. Para efeitos de “by-

pass” existe um terceiro canal, idêntico e paralelo aos anteriores, com uma grade 

manual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – ETAR de Serzedo - Elevação inicial 

Figura 29 – ETAR Serzedo - Gradagem sólidos grossos (A); Gradagem sólidos finos (B); Contentores Gradados (C) 
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2. Desengorduramento e Desarenamento 

 

Esta fase é efetuada em dois órgãos de desenvolvimento longitudinal, providos de 

um sistema de arejamento de difusores de membrana de ar comprimido, produtores 

de bolha grossa, instalados a 30 cm do fundo dos tanques (Figura 30 - A).  

A cada órgão está associada uma ponte raspadora dupla, de funcionamento 

contínuo, à qual se encontram fixados dispositivos de raspagem de superfície (para a 

remoção de O&G) e raspagem de fundo (para a remoção de areias).  

Após decantação, as areias são encaminhadas para a tremonha de recolha, de 

onde são extraídas através de duas bombas centrífugas submersíveis, até um 

classificador de areias.  

A flutuação dos O&G permite que estes sejam removidos pelo raspador de 

superfície para a caleira de recolha, situada numa zona mais a jusante do órgão, 

sendo posteriormente conduzidos graviticamente para um poço de bombagem, com 

agitação mecânica, de onde são elevados para um contentor mecânico. As areias, 

após classificação, tal como os concentrados de O&G, são armazenadas em 

contentores distintos, de 10 m3 de capacidade (Figura 30 - B). As águas resultantes 

deste processo são reintroduzidas graviticamente à elevação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – ETAR de Serzedo - Desarenamento/Desengorduramento (A); Contentor Gorduras (B) 

 

3. Receção de Lamas de Fossas Sépticas 

 

Para o tratamento de lamas de fossas sépticas existe uma estação compacta de 

pré-tratamento, constituída por um tanque de receção, com um 

tamisador/compactador (Figura 31). O efluente resultante do pré-tratamento afluirá, 

então para um tanque de armazenamento, provido de agitação mecânica. O caudal 

que é depois elevado para a obra de entrada é monitorizado por um caudalímetro 

eletromagnético. 
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4. Correção de pH  

 

Após tratamento nos desarenadores/desengorduradores, o efluente vai para o 

tanque de neutralização (Figura 32). Devido à forte influência das indústrias têxteis, 

que levam a que o afluente da ETAR tenha um pH predominantemente alcalino é feita 

uma correção do mesmo através da injeção direta de dióxido de carbono (CO2), a 

partir de uma grelha difusora instalada no fundo do tanque de neutralização, que 

possui um agitador mecânico de funcionamento contínuo. Existe um equipamento de 

armazenamento e dosagem automática de CO2, sendo esta efetuada através do valor 

obtido no medidor de pH instalado no tanque de neutralização. 

Após neutralização, e antes da repartição pelas duas linhas de tratamento 

biológico, é realizada a monitorização contínua do caudal através de um medidor de 

caudal eletromagnético. 

Existe a possibilidade de “by-pass” ao tratamento biológico, nesta etapa, através do 

fecho de uma válvula que alimenta o medidor de caudal eletromagnético, direcionando 

o afluente preliminar para a bacia de emergência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bacia de Emergência 

 

Para prevenir situações de eventual sobrecarga hidráulica e/ou poluente, a ETAR 

possui uma bacia de emergência (Figura 33), que não se encontra integrada no perfil 

hidráulico da instalação, sendo alimentada de forma paralela a partir do tanque de 

Figura 31 - ETAR de Serzedo - Tratamento de fossas sépticas 

Figura 32 – ETAR de Serzedo -Tanque Neutralização (A); Depósito de CO2 (B) 
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neutralização, através de um descarregador de emergência. Este órgão permite evitar 

situações de funcionamento anormal do tratamento biológico, devido a eventuais 

descargas com produtos inibitórios para a biomassa ou de uma afluência muito 

elevada, por exemplo, evitando deste modo uma situação de “by-pass” geral. A 

homogeneização das águas residuais contidas na bacia de retenção é feita por um 

agitador submersível. 

As águas residuais armazenadas na bacia de retenção voltam ao esquema de 

tratamento, de forma doseada, em função da caracterização analítica efetuada. 

Geralmente, atua-se de modo que nos períodos de menor afluência (fim-de-semana), 

a bacia se encontra vazia e permanentemente operacional no início de semana, nos 

períodos de maior afluência, nos quais, devido à contribuição industrial, serão maiores 

as probabilidades de ocorrência de descargas pontuais com efeitos nocivos para o 

tratamento biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamento Secundário  

 

1. Tratamento Biológico 

 

O caudal efluente proveniente do tanque de neutralização, juntamente com o 

caudal de recirculação, é encaminhado para um tanque de contato (ou seletor). 

Existem duas linhas de tratamento e cada uma delas possui um seletor (Figura 34 – 

A), constituído por três compartimentos em série providos, cada um deles, com um 

agitador submersível. Como referido na anteriormente para a ETAR do Sousa, estes 

tanques favorecem o crescimento de organismos não filamentosos, surgindo assim 

como uma medida de prevenção ao aparecimento de microrganismos como os do tipo 

Norcardia. 

A ETAR de Serzedo está capacitada com dois reatores, com a configuração de 

valas de oxidação, cada uma com um volume de 9 000 m3.  

Cada reator biológico é constituído por quatro corredores que permitem a 

existência de zonas distintas (aeróbia e anóxica) (Figura 34 – B e C).  

 

Figura 33 – ETAR de Serzedo - Bacia de Emergência 
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O sistema de arejamento e de agitação compreende difusores de bolha fina e 

agitadores submersíveis. Existe uma central de produção de ar composta por três 

sopradores de caudal variável, sendo um deles de reserva, e quatro agitadores por 

vala, tipo banana-blade, que promovem a agitação necessária para o contacto entre 

os microrganismos e os compostos a degradar. O sistema opera sob condições de 

arejamento prolongado, permitindo uma eficiente depuração das águas residuais 

afluentes (principalmente de origem industrial), e simultaneamente, a ocorrência do 

processo de nitrificação/desnitrificação. O sistema de arejamento é flexível podendo 

proceder-se à regulação automática do caudal de ar fornecido pelos sopradores, em 

função do “set-point” de oxigénio dissolvido definido no sistema de supervisão e 

monitorizado em contínuo pelos medidores de oxigénio instalados em cada uma das 

valas de oxidação. Para além destes medidores, junto das saídas das valas de 

oxidação, existem medidores em contínuo de NH4
+ e SST.  

Das valas de oxidação, o efluente, segue para as respetivas caixas de repartição, 

a partir das quais é encaminhado para dois decantadores secundários. A interligação 

entre as duas linhas das valas e as duas linhas da decantação secundária, é 

possível através da manobra de uma válvula instalada na parede comum entre as 

duas caixas. 

A Tabela 16 mostra os valores de alguns parâmetros operacionais relativos ao 

tratamento biológico da ETAR de Serzedo. 

 

 

B 
C 

B 
C 

A 

Figura 34 – ETAR do Serzedo - Reator Biológico (Vala de Oxidação) 
 

Legenda: A - Seletor (Tanque de contacto); B - Zona Anóxica; C – Zona Arejada; 
   

                                              Entrada do afluente do seletor para o reator 

                                              Circuito do fluido no reator 

                                              Saída do efluente do reator 
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Tabela 16 – Parâmetros que caraterizam o tratamento biológico na ETAR de Serzedo (Guimarães) 

 

Parâmetros Operacionais 
Valores Projeto  

Ano Zero 
(2009) 

Ano Horizonte 
(2033) 

Idade das Lamas – IL (dias) 17,2 15,2 

Carga Mássica kgCBO5/KgMLSS.d 0,059 0,054 

Concentração em MLSS (Kg/m
3
) 5,0 5,0 

Tempo Retenção Hidráulico – TRH (h) 34,2 31,4 

Valores extraídos da memória descritiva da ETAR do Serzedo (Águas do Noroeste) 

 

2. Decantação Secundária 

  

A instalação possui dois decantadores secundários circulares (Figura 35), e a 

afluência das águas residuais a estes é efetuada via deflectores centrais de 

distribuição que recebem o efluente da caixa de repartição. Possuem pontes 

raspadoras de fundo e de superfície, de funcionamento contínuo, as quais 

encaminham as lamas decantadas para um poço de lamas localizado no centro, sendo 

posteriormente conduzidas de forma gravítica para a respetiva estação elevatória de 

lamas secundárias. 

  Cada ponte raspadora é munida de raspador de superfície, para a remoção das 

escumas, sendo estas removidas para um deflector periférico e conduzidas para uma 

tremonha. A partir desta, a mistura da água com as escumas é conduzida 

graviticamente para o circuito de escorrências do tratamento de lamas ligado à 

elevação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamento Terciário 

 

Como referido, as contribuições industriais afluentes à ETAR geram um efluente 

com coloração. Deste modo, a ETAR possui um nível de tratamento terciário para 

remoção da cor, para cumprimento da licença de descarga. A tecnologia de 

descoloração usada, de ozonização/flotação, permite dotar a ETAR de Serzedo das 

seguintes maiores valias: 

Figura 35 – ETAR de Serzedo - Decantador Secundário 
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o Isenção de formação de lamas devido à descoloração; 

o Menor custo de exploração, face ao processo de descoloração por tratamento 

físico-químico; 

o Total flexibilidade e facilidade de operação e intervenção; 

o Redução por flotação de SST e tensioativos; 

o Redução de CQO; 

o Qualidade elevada do efluente final com teores elevados de O2 dissolvido; 

o Desodorização do efluente final. 

 

 Este tratamento efetua-se segundo duas linhas, cada uma com um tanque de 

ozonização/flotação (Figura 36), equipado com um módulo cilíndrico interno, no fundo 

do qual se procede à injeção do ozono. Quando o efluente dá entrada no módulo 

interno, com alguns sólidos provenientes da decantação secundária, estes entram em 

contacto com a corrente de efluente saturado com ar, que tem capacidade de os 

arrastar até à superfície, ocorrendo o processo de flotação, promovendo-se assim, a 

separação dos SST existentes, sendo estes encaminhados para o poço de lamas 

flotadas, através da ponte raspadora de superfície, encaminhando-os para o 

descarregador e deste para a estação elevatória, da qual são recirculadas para o 

tratamento biológico. Após remoção das partículas, o afluente a descolorar é 

encaminhado para a parte inferior destes órgãos, sendo introduzido o ozono, que 

incide sobre os compostos (constituídos por moléculas complexas não biodegradáveis, 

muitas vezes com forma cíclica e com ligações duplas fortes) que conferem cor à 

água, quebrando-lhes essas ligações, das quais resultam moléculas mais pequenas já 

sem características de corante. 

Quando não se verificar a necessidade de remoção de cor do efluente, a 

alimentação de ozono ao sistema não é efetuada, ficando apenas a funcionar o 

processo de flotação para remoção de SST e tensioativos. Quando o efluente, após 

decantação secundária, cumpre as condições exigidas para descarga no meio recetor, 

todo o sistema é desativado. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36 – ETAR de Serzedo - Flotador/Ozonizador 



81 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Linha Sólida 

 

 Espessamento das Lamas em Excesso 

 

As lamas em excesso são espessadas mecanicamente em dois tambores de 

espessamento, totalmente confinados, com uma capacidade de 90 m3/h (Figura 37-

A). Este equipamento permite obter uma eficiência de captura de sólidos de 95%. 

Existem medidores que permitem medir as variáveis que estabelecem o valor do 

caudal de alimentação mássico a cada linha de espessamento e, consequentemente, 

controlar, de forma automática, a dosagem de polímero (Figura 37-B). A adição e 

mistura do polieletrólito com as lamas em excesso provenientes do tratamento 

biológico, é efetuada em linha nos reatores de floculação, instalados a montante da 

admissão aos tambores de espessamento. O filtrado do espessamento e as águas das 

lavagens são encaminhadas para o circuito de escorrências com ligação à elevação 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desidratação Mecânica  

 

Os tambores de espessamento encontram-se associados a uma centrífuga de 

desidratação de alto rendimento, existindo portanto, duas centrífugas (Figura 38 - A). 

Entre os equipamentos existe uma tremonha de lamas espessadas, dotada de um 

medidor ultrasónico de nível e uma bombagem intermédia para a alimentação à 

centrífuga em serviço. A tremonha de lamas espessadas tem como função permitir 

que, em caso de paragem repentina do tambor de espessamento em serviço, existam 

lamas espessadas durante o período de paragem da centrífuga que se encontra em 

funcionamento.  

Este equipamento permite obter lamas com uma percentagem de desidratação de 

20 a 22%, sendo a eficiência de captura de sólidos das máquinas de 95%. 

Posteriormente, as lamas são elevadas para o silo, com capacidade de 100m3 (Figura 

38 - C).  

Figura 37 – ETAR de Serzedo - Espessador Mecânico (A); Mesa preparação Polímero (B) 
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O concentrado e as águas das lavagens feitas às centrífugas são encaminhadas 

para o circuito de escorrências com ligação à elevação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistemas Auxiliares 

 

1. Desinfeção do efluente 

 

Após tratamento terciário, parte da água tratada irá ser reutilizada como água de 

serviço (Figura 39 - A), sendo bombeada a partir da caixa de saída do tratamento 

terciário para um tanque de armazenamento com uma capacidade de 50m3 (Figura 

39-B).  

De modo a garantir o grau de desinfeção adequado à sua reutilização, com valores 

de coliformes fecais inferiores a 100NMP/100 ml, existe um sistema compacto de 

desinfeção por Ultravioleta (UV) com limpeza automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 38 – ETAR de Serzedo - Centrífugas (A); Mesa preparação Polímero (B); Silo (C) 

Figura 39 – ETAR do Serzedo - Sistema desinfeção efluente (A); Tanque de armazenamento água de serviço (B) 
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3. Metodologias 
 

3.1. Métodos Analíticos 
 

Cada ETAR possui um plano de monitorização para controlar o funcionamento do 

processo, e, em simultâneo, verificar o cumprimento dos valores requeridos na licença 

de descarga.  

O objetivo fundamental da realização deste estágio foi compreender o 

funcionamento das ETAR efetuando um acompanhamento analítico, através da 

realização de diversas análises físico-químicas previstas nos planos de monitorização 

das ETAR. Na Tabela 17 encontram-se os procedimentos das análises efetuadas ao 

longo do período de estágio.  

Para a ETAR do Sousa eram efetuadas amostras quinzenais ao afluente e efluente. 

No caso da ETAR de Serzedo as amostras eram semanais, e eram efetuadas análises 

ao afluente, efluente, à zona anóxica, à zona arejada, à recirculação, às lamas em 

excesso, espessadas e desidratadas e às escorrências do espessamento e da 

desidratação. As amostras ao afluente e efluente nas duas ETAR eram compostas, 

efetuadas de forma automática através de amostradores (Figura 40), representando a 

composição média da água residual ao longo de 24horas, à exceção do efluente final 

da ETAR de Serzedo que era recolhido de forma manual, sendo, deste modo uma 

amostra pontual. Na ETAR de Serzedo as restantes análises, nomeadamente, à linha 

sólida, zona anóxica, arejada e recirculação, procedia-se à recolha manual, 

designando-se estas como amostras pontuais, que representam as características da 

água residual no momento da recolha.  

Na ETAR do Sousa, para além das amostras efetuadas ao afluente e efluente eram 

realizadas análises ao lixiviado, que a partir do mês de Novembro começou a ser 

descarregado com uma periocidade diária, à exceção do fim-de-semana. Os 

parâmetros analisados encontram-se na Tabela 18. Em alguns períodos, 

nomeadamente para a deteção de anomalias e/ou verificação do processo, procedeu-

se à análise de outros parâmetros, como por exemplo, MLSS e MLVSS, lamas 

desidratadas, NH4
+, NO3

-, para ajustes do sistema e calibração das sondas fixas. 

 

 

 

Figura 40 – Amostradores da ETAR do Sousa (A) e da ETAR de Serzedo (B) 
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Tabela 17 – Procedimentos experimentais para as análises físico-químicas efetuadas na ETAR do Sousa e de Serzedo 

Parâmetros Procedimento 

pH (E-Sorenson) Medição através de medidor de pH 

Potencial Oxidação-Redução (ORP) Medição através de medidor de Redox 

Oxigénio Dissolvido (OD) (mg O2/L) Medição através de medidor de OD 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) (mg O2/L) Método Manométrico, aparelho BODTrak
TM

 II (5 dias a 20ºC) 

Sólidos Suspensos Totais (SST) (mg/L) Filtragem e evaporação em estufa (103-105ºC) durante 2 
horas 

(1)
 

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) (mg/L) Incineração na mufla a 550ºC durante 10 minutos 
(1)

 

%MS (Matéria Seca) Evaporação em estufa (103-105ºC) durante 24 horas 
(1)

 

%MV (Matéria Volátil) Incineração na Mufla a 550ºC durante 1hora 
(1)

 
 

Determinações Espetrofotométricas 

Parâmetro Kit Ensaio Método de Ensaio 

Carência Química de Oxigénio 

(CQO) 

LCK 314 (Gama Baixa) 

LCK 1014 (Gama Alta) 
Método do Dicromato 

 

ISO 6060-1989 DIN 

38409-H41-H44 

Azoto Total (NTotal) 
LCK 238 (Gama Baixa) 

LCK 338 (Gama Alta) 
Método de Koroleff  EN ISO 11905-1 

Azoto Amoniacal (N-NH4
+
) 

LCK 303 (Gama Baixa)  

LCK 304 (Gama Alta) 
Azul indofenol 

ISO 7150-1 DIN 38406 

E5-1 

Azoto Nítrico (N-NO3
-
) 

LCK 339 (Gama Baixa)  

LCK 340 (Gama Alta) 
2.6-dimetilfenol 

ISO 7890-1-2-1986, DIN 

38405 D9-2 

Fósforo Total (PTotal) 
LCK 348 (Gama Baixa)  

LCK 350 (Gama Alta) 
Azul fosfomolibdénio 

ISO 6878-1-1986, DIN 

38405 D11-4 

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 17 th Edition 

 

A Tabela 18 mostra os parâmetros, métodos e tipo de amostragem efetuada na 

ETAR do Sousa ao longo do período em estudo.  

 

Tabela 18 – Plano do controlo analítico da ETAR do Sousa (Lousada) 

Amostras 
Tipo 

Amostragem 
Parâmetros Periocidade 

Afluente  

e 

Efluente 

 

Composta 

pH 

Quinzenal 

Carência Química de Oxigénio (CQO) 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

Azoto Total (N-TOT) 

Azoto Amoniacal (N-NH4
+
) 

Azoto Nítrico (N-NO3
-
) 

Fósforo Total (P-TOT) 

Lixiviado Pontual 

Temperatura 

Diária 

(exceção fim 

de semana) 

pH 

Carência Química de Oxigénio (CQO) 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Azoto Total (N-TOT) 
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Os parâmetros analisados no laboratório interno da ETAR de Serzedo (Tabela 19) 

permitem caraterizar a água residual bruta e a tratada, as variáveis essenciais para a 

caraterização do processo biológico e as lamas espessadas e desidratadas. 

 

Tabela 19 - Plano do controlo analítico da ETAR de Serzedo (Guimarães) 

Amostras Tipo Amostragem Parâmetros Periocidade 

 

 

Afluente 

 

 

Composta 

pH 

S
e

m
a

n
a

l 

Potencial Oxidação-Redução (ORP) 

Carência Química de Oxigénio (CQO) 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

Azoto Total (N-TOT) 

Azoto Amoniacal (N-NH4
+
) 

Azoto Nítrico (N-NO3
-
) 

Fósforo Total (P-TOT) 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

Efluente Pontual 

Carência Química de Oxigénio (CQO) 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

Azoto Total (N-TOT) 

Azoto Amoniacal (N-NH4
+
) 

Azoto Nítrico (N-NO3
-
) 

Fósforo Total (P-TOT) 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

Reator 
Biológico 

(a)
 

Zona 
Anóxica 

Pontual 

Nitrato (N-NO3
-
) 

pH 

Oxigénio Dissolvido (OD) 

Potencial de Oxidação – Redução (ORP) 

Zona 
Arejada 

Pontual 

pH 

Oxigénio Dissolvido (OD) 

Potencial de Oxidação – Redução (ORP) 

Sólidos Sedimentáveis (V30) 

Sólidos Suspensos Totais (MLSS) 

Sólidos Suspensos Voláteis (MLSSV) 

Licor Misto de 

Recirculação 
Pontual 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

Lama Espessada e  

Lama Desidratada 
Pontual 

pH 

Matéria Seca (%MS) 

Matéria Volátil (%MV) 

Escorrências do 

Espessador e 

Escorrências da 

Desidratação 

Pontual 

Carência Química de Oxigénio (CQO) 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

(a) Após a abertura da segunda linha de tratamento biológico foram efetuadas as mesmas análises que às da 

linha 1 

 



89 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

3.2. Observações Microscópicas 
 

Foram observadas as populações de protozoários no licor misto do tanque biológico 

(linha 1) da ETAR do Sousa e após enchimento do segundo reator (linha 2) de 

tratamento biológico, para perceber o desenvolvimento da comunidade biótica nesta 

fase inicial do processo na segunda linha de tratamento. Foi utilizado um microscópio 

MOTIC BA210 (ampliação de 40x e 100x) e amostras frescas bem homogeneizadas, 

recolhidas a meio da zona aeróbia de cada reator, com uma frequência semanal, 

durante três meses, de Dezembro a Fevereiro. 

A identificação dos grupos e organismos foi efetuada recorrendo a um documento 

disponibilizado pelas Águas do Noroeste, Índice Biótico de Lamas: Identificação de 

Protozoários e Metazoários, visualizando-se a presença dos microrganismos do tipo: 

Flagelados, Ciliados Nadadores, Ciliados Móveis de Fundo, Ciliados Sésseis, 

Rotíferos e Amibas.  

 

3.3. Fórmulas Aplicadas  

 

A base de análise de processo das duas ETAR incidiu sobre os valores 

determinados a nível laboratorial, em termos de concentrações dos vários poluentes 

tratados nestas estações de tratamento.  

As fórmulas de cálculo usadas na determinação de alguns parâmetros 

operacionais, para permitir uma melhor compreensão do funcionamento das ETAR, 

encontram-se no Anexo I. 

Foram igualmente utilizados os valores de caudais afluentes às ETAR para um 

melhor conhecimento das suas capacidades de tratamento mediante o afluente que é 

rececionado. 

 

3.4. Período de Estudo 
 

O período de estudo considerado compreendeu o intervalo de tempo entre os 

meses de Setembro de 2013 a Maio de 2014, correspondendo ao tempo de estágio 

realizado nas duas ETAR, Sousa e Serzedo. Ao longo deste tempo, as duas ETAR 

foram sujeitas a perturbações climáticas devido à elevada quantidade de precipitação 

entre Dezembro a Fevereiro, com valores médios da quantidade de precipitação muito 

superiores ao normal, cerca de uma vez e meia superiores, classificando-se este 

inverno como muito chuvoso. A Figura 41 ilustra a quantidade de precipitação 
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verificada no trimestre de Dezembro a Fevereiro, encontrando-se as duas ETAR em 

estudo nas zonas com maior quantidade de pluviosidade, acima de 600mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta perturbação resultou em alterações a nível processual, nomeadamente, na 

ativação da segunda linha de tratamento nas duas infraestruturas. Apesar dos 

períodos de enchimento serem diferentes, a base de análise é a mesma, a qualidade 

do efluente final após esta alteração processual. Deste modo, para efeitos de análise 

do efluente e operações do processo foram estabelecidos dois períodos: 

 ETAR do Sousa: Setembro a 23 de Dezembro, uma linha de funcionamento. 

No dia 24 de Dezembro procederam ao enchimento da segunda linha, tendo 

estado em funcionamento as duas linhas até ao final de estágio. 

 ETAR do Serzedo: Setembro a 26 de Fevereiro, uma linha de funcionamento. 

No dia 27 de Fevereiro procederam ao enchimento da segunda linha, e 

estiveram em funcionamento as duas linhas até ao final de estágio. 

O conjunto de dados selecionados para tratamento nos Resultados corresponde às 

análises laboratoriais efetuadas no laboratório interno das respetivas ETAR ao longo 

Figura 41 – Distribuição espacial dos valores médios da quantidade de precipitação em 

Portugal (Instituto Português Mar e da Atmosfera, 2014) 
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do período de estágio (Setembro a Abril, à exceção do mês de Maio, porque o dia em 

que terminava o estágio não permitiu fazer as análises previstas para esse mês).  

Na ETAR do Sousa as análises eram realizadas quinzenalmente ao afluente e 

efluente. Quanto ao lixiviado, após receção diária, iniciou-se uma análise igualmente 

diária. As observações microscópicas foram efetuadas nos meses de Novembro e 

Dezembro (uma linha em funcionamento) e em Janeiro (duas linhas em 

funcionamento), para verificar as alterações a nível das comunidades biológicas 

desenvolvidas. 

Na ETAR de Serzedo eram efetuadas análises laboratoriais semanais, às quartas-

feiras para as duas linhas de tratamento (líquida e sólida) a todos os parâmetros 

mencionados na Tabela 19. Foram selecionados para análise do presente relatório 

somente os dados equivalentes aos do período de amostragem da ETAR do Sousa 

(que eram apenas quinzenais) para se poder estabelecer uma comparação mais 

uniforme, no que diz respeito aos valores de controlo, das duas ETAR em estudo. O 

número de amostras contabilizado para efeitos de análise foi de 17 amostras totais.  
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4. Análise e Discussão dos Resultados 
 

Neste capítulo apresentam-se gráficos ilustrativos da evolução temporal de cada 

parâmetro analisado em cada ETAR ao longo do período de estudo. Alguns gráficos 

apresentam uma linha vertical que corresponde a dois períodos de tempo distintos 

descritos no Capítulo das Metodologias.  

4.1. ETAR do Sousa 
 

A ETAR do Sousa encontrava-se na fase inicial de exploração e ao longo período 

de estágio recebeu afluente do concelho de Lousada juntamente com o lixiviado 

proveniente do Aterro Sanitário de Penafiel. Em termos de hab.eq, durante o período 

analisado, a ETAR serviu em média 15 070 hab.eq, valor inferior ao projetado para o 

ano zero, que era de 23 867 hab.eq. 

4.1.1. Parâmetros Operacionais 

 

 Caudal de Entrada 

 

A medição dos caudais, principalmente do caudal de entrada, é fundamental para 

que todo o processo de tratamento possa ser gerido de forma eficaz.  

O caudal de entrada para a ETAR do Sousa foi em média de 5 856 m3/d, valor que 

está fortemente influenciado pelo período de elevada precipitação verificado ao longo 

dos três primeiros meses do ano (Janeiro, Fevereiro e Março).  

Os valores mínimo e máximo registados para o período analisado foram de 1 673 e 

20 655 m3/d, respetivamente.  

Em períodos normais de funcionamento, sem interferências climáticas ou eventuais 

descargas ilegais, a ETAR funciona com valores muito próximos do valor de projeto 

para o ano zero, que é de 3 419 m3/d.  

A Figura 42 ilustra os valores médios, máximos e mínimos mensais dos caudais de 

entrada da ETAR do Sousa para o período em estudo. 
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 Tempo de Retenção Hidráulico (TRH) no (s) Reator (es) Biológico (s) 

 

Os caudais de entrada influenciam fortemente vários parâmetros de controlo e de 

processo da ETAR, sendo por exemplo o Tempo de Retenção Hidráulico (TRH) no 

reator biológico condicionado por este parâmetro. Na fase inicial deste estudo existia 

apenas um reator em funcionamento (Figura 43), sendo o valor médio de retenção 

para este período de 62,6 horas, o valor mínimo registado de 16,8 horas e máximo de 

94,7 horas. Após a ativação da segunda linha de tratamento, o tempo de retenção 

hidráulico médio diminuiu, para valores mais próximos do valor projetado, sendo o 

valor médio de 51,0 horas, e nesse período o valor mínimo e máximo obtidos foram de 

15,3 e 125 horas, respetivamente. A ETAR funcionou com tempos de retenção 

hidráulico elevados, comparativamente ao valor de projeto para o ano zero, que era de 

46,3 horas. Sendo os tempos de retenção mais elevados nos reatores biológicos do 

que aquilo que era previsto, existem alterações a nível do desenvolvimento e 

estabilidade das comunidades biológicas, e consequentemente, no processo de 

depuração e decantação.  

 

Figura 42 – Valores de caudal mínimo, máximo e médio mensal afluente à ETAR do Sousa, ao longo 

do período em análise 

Figura 43 – Valores de TRH (h) nos reatores biológicos da ETAR do Sousa, ao longo do período em 

análise 
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4.1.2. Parâmetros de Controlo Legal 

 

Nesta secção proceder-se-á à análise dos parâmetros sujeitos a cumprimento de 

limites máximos de concentração na descarga, previstos na licença da ETAR, 

L00831/2011, tal como já referido: SST CQO e CBO5. Para além da análise das 

concentrações, serão consideradas as respetivas eficiências de remoção mínimas 

previstas no Decreto - Lei nº152/97, de 19 de junho.  

 

 Sólidos Suspensos Totais (SST)  

 

A Figura 44 ilustra a variação dos valores de SST e SSV no afluente e efluente ao 

longo do período em análise. A concentração dos sólidos no afluente da ETAR do 

Sousa, mostrou algumas oscilações resultantes das várias perturbações climáticas e 

possivelmente de algumas descargas anormais que se verificaram ao longo do 

período analisado. Para o efluente final, foram registados valores de SST muito 

inferiores ao legalmente exigido pelo decreto – lei correspondente (35mg/L). Os 

valores de SSV encontram-se associados aos valores de SST, apesar de não serem 

um parâmetro de controlo legal, sendo possível ter uma perceção da fração orgânica 

presentes nos sólidos.  

 

 

 

Pode observar-se (Figura 44 – à esquerda) que durante os primeiros cinco meses 

do período em análise, os valores de SST à entrada estiveram sempre entre os 300-

400 mg/L, muito próximo do valor considerado para o ano zero de exploração de 473 

mg/L (Tabela 12). Nos últimos três meses deste estudo (Fevereiro, Março e Abril) 

registou-se uma diminuição bastante significativa no valor dos mesmos, devido 

certamente à elevada precipitação verificada nesse período. A última análise efetuada 

já mostra um aumento importante no valor dos SST afluentes à ETAR. Quanto aos 

valores de SSV no afluente, verifica-se que o seu valor é muito próximo dos valores de 

Figura 44 – Valores de SST e SSV registados no afluente (à esquerda) e efluente (à direita) da ETAR do Sousa, ao longo do período em 

análise 
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SST, podendo inferir-se que os sólidos rececionados são maioritariamente de carácter 

orgânico. Relativamente aos valores de SST registados no efluente (variando em 

média entre 5 – 10 mg/L) estes são bastante inferiores aos exigidos por lei na 

descarga (35mg/L), e que mesmo assim estes sólidos se traduzem na sua maioria em 

sólidos voláteis, como se encontra ilustrado na Figura 44 (à direita).  

Os valores médios de concentração para os SST e SSV foram de 260 mg/L e 225 

mg/L no afluente e 7 mg/L e 6mg/L no efluente, respetivamente. 

 

Em termos de eficiências de remoção, obtiveram-se remoções de SST bastante 

elevadas (Tabela 20), registando-se sempre valores muito superiores à percentagem 

mínima de remoção prevista na legislação (90%), à exceção do mês de Fevereiro, em 

que se obteve um valor de 83%, isto é, abaixo do valor legal exigido, resultado 

certamente das dificuldades na decantação secundária geradas pelo elevado caudal 

afluente desde o mês de Dezembro. 

 

Tabela 20 – Eficiências de remoção dos SST obtidas para na ETAR do Sousa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CQO e CBO5 

 

A remoção dos componentes orgânicos do afluente é um dos principais objetivos do 

tratamento de uma água residual. A ETAR do Sousa foi dimensionada para receber 

elevadas concentrações de matéria orgânica, que em termos de CQO são de 921 

mg/L e para a CBO5 de 405 mg/L. São valores elevados que exigem um nível de 

tratamento eficaz e controlado que permita a remoção destes poluentes. 

A Figura 45 mostra a variação dos valores de CQO e CBO5 no afluente e efluente, 

observados ao longo do período em análise. 

 

 

 

 

Meses 

Eficiências de 

Remoção 

Eficiência de Remoção 

Exigida (D.L. 152/97) 

SST SST 
Set/2013 99% 

90% 

Out/2013 99% 
Nov/2013 98% 
Dez/2013 98% 
Jan/2014 94% 
Fev/2014 83% 
Mar/2014 95% 
Abr/2014 97% 
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Os valores médios registados para os parâmetros de CQO e CBO5 afluente, na 

ETAR do Sousa, foram em média de 576 mg/L e 260 mg/L, respetivamente. Estes 

valores encontram-se muito abaixo dos valores projetados para o ano zero. Contudo, 

enquadram-se nos valores padrão de CQO e CBO5 considerados para afluentes 

urbanos, e que podem variar entre 260-900mg/L e 120-380mg/L, respetivamente 

(Tabela 1). 

Quanto à CQO presente na água residual afluente (Figura 45), ocorreu uma 

diminuição do seu valor do primeiro para o segundo mês de análise, aumentando 

novamente no terceiro e quarto mês de estudo. Após este período, os valores de CQO 

diminuíram de forma bastante acentuada, reflexo da elevada pluviosidade verificada 

nos primeiros três meses do início do ano. Os valores de CQO no efluente não 

sofreram oscilações muito significativas, encontrando-se sempre muito abaixo dos 

legalmente exigidos. O seu valor médio foi de 27 mg/L para o período em análise. 

 

Quanto à CBO5 registada no efluente final, manteve-se ao longo do período em 

análise, com valores reduzidos, com uma média de 2mg/L, cumprindo sempre o valor 

limite de descarga (25mg/L) (Tabela 11). De referir que em algumas amostras os 

valores de CBO5 estiveram abaixo do nível mínimo detetável, considerando-se nestes 

casos que ocorreu a remoção total deste poluente. 

 

A razão entre os parâmetros analisados anteriormente permite verificar a 

biodegradabilidade de um afluente (Figura 46), isto é, a sua facilidade ou não de 

Figura 45 – Valores de CQO e CBO5 registados no afluente e efluente da ETAR do Sousa, ao longo do período em análise 
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tratamento pela via biológica. A carga poluente, em termos de matéria orgânica, 

rececionada na ETAR do Sousa, durante o período em análise, foi relativamente 

baixa, resultando em valores relativamente baixos de biodegradabilidade para o 

tratamento biológico. Para além deste factor, a receção de águas lixiviantes de um 

aterro sanitário alterou fortemente as caraterísticas do afluente à ETAR, interferindo 

com os valores de biodegradabilidade. O lixiviado possui elevados teores de CQO, 

traduzindo-se deste modo, num fator acrescido à dificuldade de biodegradação do 

afluente a tratar a nível biológico.  

A evolução da razão de CBO5/CQO, ilustrada na Figura 46, mostra variações 

bastante acentuadas na biodegradabilidade do afluente, sinónimo das flutuações nas 

caraterísticas dos poluentes que afluíram à ETAR durante o período de análise.  

Na fase inicial deste estudo, a razão CBO/CQO, manteve-se dentro do valor 

registado para esgotos domésticos que é de 0,5 (Metcalf e Eddy, 2004). A partir do dia 

18 de Novembro, e à exceção do dia 27 de Janeiro, a biodegradabilidade do afluente 

esteve sempre abaixo do valor típico para um afluente doméstico. Este fato, prende-se 

certamente com a elevada afluência registada nesse período, no entanto, a maior 

contribuição foi de águas pluviais que não possuem grande carga poluente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As percentagens de remoção de matéria orgânica, ao longo do período em análise, 

superaram o limite imposto pela legislação, obtendo-se quer para a carga poluente 

expressa como CQO, quer para a carga expressa como CBO5, valores superiores a 

90%, como é possível verificar na Tabela 21. 
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Figura 46 – Valores do índice de biodegradabilidade do afluente à ETAR do Sousa, ao longo do período em 
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 pH 

 

A caracterização de uma água residual quanto às suas características físico-

químicas é essencial para perceber com que tipo de afluente se está a trabalhar. 

Avaliar a concentração do ião hidrogénio numa água residual bruta é fundamental, 

pois este é um agente controlador do funcionamento biológico e físico-químico do 

sistema (Cerdeira, 2008). A legislação aplicável (decreto-lei 236/98) obriga que, à 

saída da ETAR, o efluente deva ter um pH entre 6 a 9. A Figura 47 ilustra a variação 

do valor de pH para o período global de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise dos dados obtidos é possível verificar que a variação de pH (relativa 

ao afluente bruto e efluente final) ao longo do período em análise, não sofreu 

alterações significativas, mantendo-se sempre dentro dos limites impostos pela 

legislação, contabilizando valores médios de 7,48 para o afluente e 7,42 para o 

efluente, ou seja, valores próximos da neutralidade. 

 

 

Tabela 21 - Eficiências de remoção para os parâmetros orgânicos (CQO e CBO5) na ETAR Sousa  

Meses 
Eficiências de Remoção  

Eficiência de Remoção 

Exigida (D.L. 152/97) 

CQO CBO5 CQO CBO5 

Set/2013 96 % 99%  

75% 70 – 90% 

Out/2013 95%  100% 
Nov/2013 95%  100%  
Dez/2013 95%  99%  
Jan/2014 95 % 96%  
Fev/2014 92 % 98%  
Mar/2014 94 % 100%  
Abr/2014 95 % 99%  

Figura 47 – Valores de pH registados no afluente (à esquerda) e efluente (à direita) da ETAR do Sousa, ao longo do período de análise 

(VLEm – Valor Limite de Emissão mínimo; VLEM – Valor Limite de Emissão máximo) 
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4.1.3. Outros Parâmetros  

 

 Nutrientes 

 

A ETAR do Sousa não se encontra inserida numa zona sensível segundo o Decreto 

- Lei 152/97; no entanto, existem limites de descarga para os nutrientes (compostos 

azotados e fósforo) que foram projetados para o efluente final (NTotal inferior a 12 mg/L 

e PTotal inferior a 10mg/L) da ETAR do Sousa para a obtenção de um efluente de maior 

qualidade.  

 

i) Azoto 

 

A concentração de azoto total no afluente em certos períodos de análise foi 

bastante elevada, mostrando a Figura 48 a sua variação ao longo do período global 

de avaliação. Os valores médios dos compostos azotados no afluente e efluente 

foram, respetivamente, de 70,6 e 11,9 mg/L para o Azoto total, 46,80 e 3,57 mg/L para 

o Azoto Amoniacal e 1,13 e 5,13 mg/L de Azoto Nítrico. 

 

 

 

Na fase inicial deste estudo, o Azoto total apresentou valores entre 80-110mg/L, 

mas em Janeiro começou a diminuir, atingindo valores, de aproximadamente, 20 

mg/L no mês de Fevereiro. Este facto permite aferir sobre a forte influência da 

precipitação nas características da água residual. 

Figura 48 – Valores dos compostos azotados registados no afluente (em cima) e no efluente da ETAR do Sousa (em baixo), ao longo do 

período em análise 
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A Figura 48 mostra também que, de todas as formas de azoto existentes na água 

residual, aquela que existe em maior concentração é o Azoto Amoniacal, como seria 

de esperar, porque os compostos azotados que afluem à ETAR são maioritariamente 

ureia mas pela ação das bactérias, existe a transformação deste composto em azoto 

amoniacal, amonificação, representando uma fração significativa dos compostos 

azotados afluentes à ETAR, para além da contribuição do lixiviado que contém muitos 

compostos azotados, nomeadamente, azoto amoniacal. Relativamente à concentração 

de Azoto Nítrico verificou-se que os valores no afluente são bastante reduzidos, como 

seria de esperar, sendo em média sempre inferiores a 1,0 mg/L. No entanto, verificou-

se que a partir do dia 27 de Janeiro houve um aumento do seu valor, verificando-se 

um valor máximo de 3,87 mg/L no dia 2 de Fevereiro.  

Pelos valores médios globais obtidos é possível verificar que existe um aumento 

deste composto no efluente final, em comparação com o valor de entrada. Indicação 

de que o processo de nitrificação ocorre, pois há a sua formação, mas, no entanto, o 

processo de desnitrificação possui algumas limitações, gerando níveis elevados de 

azoto nítrico no efluente. Deste modo, valores de descarga superiores ao limite legal, 

de 15 mg/L (segundo o D.L. 152/97). Em termos de percentagens de remoção de 

azoto total no efluente, apenas no mês de Abril encontrava-se dentro do limite legal 

considerado para zonas sensíveis, segundo o D.L. 152/97, como mostra a Tabela 22. 

Contudo, conforme já referido a ETAR do Sousa não tem obrigação legal de cumprir 

os níveis de remoção de Azoto Total, pois não se encontra inserida numa zona 

sensível. 

 

 Tabela 22 – Eficiências de remoção de Azoto Total obtidas na ETAR do Sousa  

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) Fósforo 

 

A variação da concentração de fósforo total no afluente e efluente encontra-se 

ilustrada na Figura 49. 

Meses 

Eficiências de 

Remoção  

Eficiência de Remoção 

Segundo D.L. 152/97 

NTotal NTotal 

Set/2013 47% 

70 – 80% 

Out/2013 40% 
Nov/2013 68% 
Dez/2013 65% 
Jan/2014 64% 
Fev/2014 66% 
Mar/2014 63% 
Abr/2014 74% 
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Verifica-se que a afluência deste composto à ETAR, na fase inicial da amostragem 

encontrava-se com um valor muito próximo do projetado (13 mg/L). No dia 18 de 

Novembro, contudo, verificou-se um valor elevado de fósforo total no afluente, com 

uma concentração superior a 20mg/L.  

A ETAR estaria em cumprimento legal para este parâmetro, caso estivesse inserida 

numa zona sensível, no que diz respeito às concentrações do efluente final. 

Para o período em análise verificou-se um valor médio da concentração deste 

nutriente no afluente bruto e efluente de 9 mg/L e 3 mg/L, respetivamente. 

 

Quanto às percentagens de remoção (Tabela 23), verificou-se que em períodos 

com elevada carga afluente existem algumas dificuldades na remoção deste 

composto; no entanto, as percentagens de remoção deste composto superaram o 

valor de remoção do D.L. 152/97, à exceção dos meses de Janeiro e Março. 

 

Tabela 23 – Eficiências de remoção do fósforo obtidas na ETAR do Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lixiviado 

 

A variação nos parâmetros analisados ao longo do período de estudo está 

diretamente relacionadas com as condições verificadas no aterro sanitário. 

Meses 

Eficiências de 

Remoção  

Eficiência de Remoção 

Segundo D.L. 152/97 

PTotal PTotal 

Set/2013 85% 

70 – 80% 

Out/2013 89% 
Nov/2013 85% 
Dez/2013 82% 
Jan/2014 63% 
Fev/2014 88% 
Mar/2014 67% 
Abr/2014 93% 

Figura 49 – Valores de PTotal registados no afluente (à esquerda) e efluente (à direita) da ETAR do Sousa, ao longo do período em análise 
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A partir do dia 19 de Novembro, a ETAR do Sousa passou a rececionar com uma 

frequência diária lixiviado do Aterro Sanitário de Penafiel, à exceção do fim-de-

semana. Cada descarregamento efetuado tinha um valor de cerca de 27,5m3 de 

lixiviado a ser tratado na ETAR. 

De notar que, sendo as amostras recolhidas, para avaliação do funcionamento da 

ETAR, amostras compostas, representativas portanto das 24 horas antecedentes ao 

momento da colheita, representavam, à segunda-feira, dia da sua análise, o afluente 

rececionado na ETAR no domingo. Como não havia chegada de lixiviado ao fim-de-

semana, seria de esperar que o seu efeito na composição do afluente não se fizesse 

notar claramente nas análises efetuadas.  

A Figura 50 mostra o resultado das análises efetuadas ao lixiviado para o período 

em estudo, mostrando que existem variações nas concentrações dos vários 

compostos que o compõe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fase inicial de amostragem o lixiviado possuía baixas concentrações de SST, 

contudo, a partir do mês de Fevereiro houve um aumento significativo, o valor médio 

deste parâmetro foi de 669,9 mg/L.  
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Figura 50 – Valores de CQO, SST e N-Total analisados no lixiviado rececionado na ETAR do Sousa, ao longo do período de 

estudo 
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Relativamente ao valor de pH, este era caraterizado como alcalino, o valor deste 

parâmetro está depende da fase de decomposição biológica inerente ao processo de 

tratamento dos resíduos. 

Em termos de CQO, na fase inicial da análise, mostraram-se sempre valores muito 

elevados, diminuindo ao longo do tempo, sendo o valor médio deste parâmetro de 3 

137,6 mg/L.  

Os níveis de Azoto Total tiveram poucas oscilações nas concentrações 

determinadas, mostrando que os valores de compostos azotados no lixiviado são 

pouco variáveis, contabilizando um valor médio de 1769,1 mg/L.  

A interferência do lixiviado no tratamento da ETAR, devido às suas elevadas cargas 

em Azoto Total e CQO, só será representativa com o tempo, e caso não sejam 

tomadas as medidas adequadas para melhorar a remoção destes parâmetros do 

sistema. 

 

4.1.4. Análises Microscópicas 

 

Com as observações do licor misto realizadas ao microscópio, acompanhadas das 

várias fotografias efetuadas de Novembro de 2013 a Janeiro de 2014, foi possível 

fazer uma avaliação preliminar da microfauna existente nos reatores biológicos da 

ETAR do Sousa.  

A Tabela 24 mostra os principais organismos visualizados ao longo do período 

mencionado.  

A ativação da segunda linha de tratamento biológico gerou alterações a nível da 

microfauna existente em cada reator. Com efeito, quando ainda só havia uma linha em 

funcionamento, os microrganismos dominantes no reator eram os rotíferos, e nessa 

altura o teor de sólidos do licor misto rondava os 3500mg/L, sendo os flocos biológicos 

bastante consistentes e de grandes dimensões.  

Após a ativação da segunda linha de tratamento, o grupo dominante na microfauna 

passou a ser o dos ciliados nadadores, nomeadamente os dos géneros Spirostomum 

e Uronema.  

Em termos da caraterização dos flocos, verificou-se que existiam muito poucos, 

tendo estes pouca consistência e reduzidas dimensões, sendo nesta altura o teor de 

sólidos no licor misto de 2500mg/L. Este período foi caraterizado por uma afluência, 

em termos de carga, muito reduzida que gerou a dificuldade na formação de flocos. 
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Tabela 24 – Tipos de microrganismos mais abundantes no licor misto dos reatores da ETAR do Sousa  

Microfauna Grupos  
Microrganismos mais 

abundantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protozoários 

Flagelados Grandes flagelados Peranema 

Ciliados 
(Grupos 

Funcionais) 

Nadadores 

Paramecium 

Uronema 

Spirostomum 

Móveis de Fundo 

Chilodonella 

Aspidisca 
Aspidisca cicada 

Aspidisca Iynceus 

Sésseis 

Vorticella 
Vorticella convallaria 

Vorticella microstoma 

Zoothamnium 

Epistylis 

Opercularia 

Outros 

Coleps 

Litonotus 

Podophyra 

Amibas Amibas Nuas 
Euglypha 

Arcella 

Metazoários 
                   Rotíferos 

                   Nematodes 
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4.2. ETAR de Serzedo 
 

4.2.1. Parâmetros Operacionais  
 

 

 Caudal de Entrada  
 

Quanto aos caudais de entrada (Figura 51), pode dizer-se que na ETAR de 

Serzedo se registou em média um valor de afluência de 7 952 m3/d, para o período em 

análise, próxima do valor de projeto de 6 716 m3/d para o ano zero (2009), sendo o 

valor mínimo registado de 2 206m3/d e o valor máximo de 16 324 m3/d. 

Pela análise da figura pode também observar-se que houve um aumento de  

caudal no 2º período de estudo considerado, época em que se verificou uma 

elevada quantidade de precipitação. Desta forma, pode aferir-se quanto à 

influência da precipitação nas condições operatórias da ETAR em estudo. 

 

 Tempo de Retenção Hidráulico (TRH) no (s) Reator (es) Biológico (s) 

 

A análise deste parâmetro teve em consideração dois períodos temporais (Figura 

52), devido às condições operacionais aplicadas, sendo o 1º período correspondente 

ao funcionamento de uma linha de tratamento biológico, e um 2º período relativo ao 

funcionamento de duas linhas de tratamento. Esta alteração a nível operacional gera 

repercussões, nomeadamente a nível dos tempos de Retenção Hidráulicos nos 

reatores. 

 

Figura 51 – Valores de caudal médio, mínimo e máximo mensal afluente à ETAR de Serzedo, ao longo do período em 

análise 
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 Para o primeiro período em análise verificou-se uma média de 31,8 horas, valor 

muito próximo do projetado para o ano horizonte de 31,4 horas. O valor mínimo 

registado de TRH com uma linha de tratamento biológico em funcionamento foi de 

13,2 horas, e o valor máximo de 97,9 horas. 

O segundo período registou uma média de 52,7 horas, valor bastante superior ao 

projetado, resultado da alteração processual da ativação da segunda linha de 

tratamento, que levou a tempos de retenção bastante elevados. O valor mínimo 

registado foi de 29,1 horas, e máximo de 101,7 horas, valor excessivamente elevado 

para o funcionamento de uma vala de oxidação com valores de TRH entre as 20 e 30 

horas (Metcalf & Eddy, 2003). 

 

4.2.2. Parâmetros de Controlo Legal 

 

 Sólidos Suspensos Totais (SST)  

 

Os valores de SST afluentes tiveram dois períodos bastante distintos, o primeiro 

caraterizado por valores muito próximos aos projetados, e o segundo influenciado 

pelos elevados níveis de precipitação que geraram uma diluição significativa do 

afluente, que se refletiu, nomeadamente, nos teores de sólidos. Relativamente aos 

SST no efluente, estes cumpriram sempre o valor legalmente exigido a nível da sua 

concentração na descarga. A Figura 53, mostra a variação dos parâmetros de SST e 

SSV no afluente e efluente na ETAR, apesar do parâmetro de SSV não ser um 

legalmente exigido. 

 

 

Figura 52– Valores médios mensais dos TRH nos reatores biológicos da ETAR do Serzedo, ao longo do 

período em análise 
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Os valores médios de SST e SSV no afluente foram de 254 mg/L e 209 mg/L, 

respetivamente, para o período em análise. Pela observação da Figura 53, verifica-se 

que no afluente, na fase inicial os valores de SST e SSV se mantiveram constantes, 

ocorrendo um decréscimo no dia 27 de Novembro, seguido de um aumento bastante 

acentuado. Após este período, a receção de sólidos tornou-se bastante reduzida 

devido aos elevados níveis de precipitação. A partir do dia 16 de Abril houve uma 

recuperação dos níveis de sólidos para os quais a ETAR se encontra projetada, que é 

de 267 mg/L. 

Quanto aos valores de SST e SSV no efluente, os valores médios foram de 14 mg/L 

e 10 mg/L, respetivamente. Nas primeiras três amostragens os valores de descarga de 

SST eram bastante reduzidos, após esse período, ocorreram dificuldades a nível da 

decantação, devido à elevada afluência para o período em causa, resultando em 

elevados níveis de SST descarregados para o meio recetor. A ativação da segunda 

linha de tratamento permitiu a obtenção de concentrações de SST mais reduzidas. 

 

As percentagens de remoção de SST (Tabela 25) exigidas no D.L. 152/97 (90% 

para SST), foram cumpridas em praticamente todos os meses no período analisado, à 

exceção dos meses Janeiro e Fevereiro, em que as remoções obtidas foram de 59% e 

82%, respetivamente. 

Tabela 25 – Eficiências de remoção para SST na ETAR de Serzedo  

 

 

 

 

 

 

Meses 

Eficiências de 

Remoção (%) 

Eficiência de Remoção 

Exigida (D.L. 152/97) 

SST SST 
Set/2013 99% 

90% 

Out/2013 95% 
Nov/2013 93% 
Dez/2013 96% 
Jan/2014 59% 
Fev/2014 82% 
Mar/2014 93% 
Abr/2014 97% 

Figura 53 – Valores de SST e SSV registados no afluente (à esquerda) e efluente (à direita) da ETAR de Serzedo, ao longo do período em 

análise 
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 CQO e CBO5 

 

Quanto à poluição orgânica afluente (CQO e CBO5), verificou-se na ETAR de 

Serzedo a existência de valores médios de 437 mg/L e 209 mg/L, respetivamente. Os 

valores no efluente final foram em média de 39 mg/L para o CQO e 2 mg/L para a 

CBO5, cumprindo em todo o período de estudo a legislação em vigor. A variação dos 

valores de CQO e CBO5, no afluente e efluente, registados ao longo do período de 

estudo encontram-se ilustrados na Figura 54. 

Dos compostos químicos orgânicos, o CQO de entrada possui uma grande 

variação, uma vez que este não pode ser controlado, pois depende dos compostos 

descarregados dos afluentes industriais. A CBO5 não possui uma variação tão 

acentuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da avaliação da Figura 54, é possível verificar também que apesar da elevada 

concentração de CQO afluente, os valores de descarga são bastante reduzidos, 

encontrando-se muito abaixo do valor legalmente exigido.  

Ocorreu contudo uma variação nos valores do período inicial do estudo para os 

meses de Janeiro e Fevereiro, devido à elevada pluviosidade do período em questão. 

Após esse período, a partir do mês de Março, verifica-se uma recuperação dos 

valores, a aproximarem-se dos projetados para o afluente da ETAR de Serzedo. No 

Figura 54 – Valores de CQO e CBO5 registados no afluente (em cima) e efluente (à esquerda – CQO; à direita – CBO5) da ETAR do 

Serzedo, ao longo do período em análise 
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dia 16 de Outubro não foi possível determinar o valor de CBO5, devido à carência de 

material para se proceder à sua determinação. 

Relativamente à CBO5 registada no efluente final (Figura 54), ao longo do período 

em análise, os valores foram bastante reduzidos, existindo alguns dados que se 

encontraram abaixo do nível mínimo detetável, indicação de que este parâmetro foi 

removido quase na sua totalidade. Este facto pode ser explicado pela afluência à 

ETAR para este parâmetro ser bastante reduzida, e isto porque recebendo-se um 

afluente maioritariamente industrial a contribuição deste composto verifica-se em 

proporção bastante inferior comparativamente aos valores de CQO. 

 

 Biodegradabilidade 

 

De referir que o afluente à ETAR de Serzedo apresentou um valor médio de índice 

de biodegradabilidade no afluente de 0,48. A Figura 55 mostra a variação dos 

valores deste índice no afluente ao longo do período em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As percentagens de remoção para os níveis de matéria orgânica (Tabela 26) 

expressas como CQO e CBO5, foram cumpridas, sendo os valores de remoção 

bastantes superiores aos legalmente exigido. 

 

Figura 55 – Valores do índice de biodegradabilidade para o afluente à ETAR de Serzedo, ao longo do período 

em análise 
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Tabela 26 – Eficiências de remoção para CQO e CBO5 na ETAR de Serzedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nutrientes 

 

A ETAR de Serzedo encontrando-se numa zona sensível, possui um elevado 

controlo interno dos parâmetros de azoto e fósforo, de forma a tomar as medidas 

adequadas de operação para controlar as quantidades dos nutrientes lançados no 

efluente final. Para além dos valores legalmente exigidos, o Plano de Controlo de 

Qualidade do Processo (PCQP) (que se encontra em Anexo III), surge como uma 

medida de prevenção interna, estipulado pela empresa Águas do Noroeste, para que 

os valores legais não sejam atingidos. 

 

i) Azoto  

 

A evolução dos valores das diferentes formas de azoto presentes no afluente e 

efluente da ETAR de Serzedo encontra-se ilustrada na Figura 56, para o período em 

estudo.  

O azoto total contabiliza todas as formas de azoto presentes numa água residual, 

quer estas se encontrem na forma inorgânica ou orgânica. A Figura 56, ilustra das 

várias formas do azoto total, que o azoto amoniacal é das parcelas mais significativas 

presentes no afluente, contudo aquela que existe em maior concentração é o azoto 

orgânico.  

Relativamente à concentração de azoto nítrico, verificou-se que a sua presença é 

mais acentuada na época fria. O facto de haver maior concentração de azoto nítrico no 

Inverno poderá dever-se à lixiviação dos produtos adicionados nos campos agrícolas a 

montante da ETAR (Vieira, 2012).  

 

 

Meses 
Eficiências de Remoção  

Eficiência de Remoção 

Exigida (D.L. 152/97) 

CQO CBO5 CQO CBO5 
Set/2013 94%  99%  

75% 70 – 90% 

Out/2013 91%  99%  
Nov/2013 88%  98%  
Dez/2013 91% 99% 
Jan/2014 93%  99%  
Fev/2014 87%  100%  
Mar/2014 93%  99%  
Abr/2014 87%  100%  
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A concentração de azoto total no afluente foi em média de 35,2 mg/L, valor 

bastante reduzido comparativamente ao projetado, que era de 63 mg/L. Os valores 

deste parâmetro sofreram algumas oscilações ao longo do período em análise, 

possuindo um pico máximo de 74,2 mg/L em Setembro, e à exceção deste valor, os 

restantes valores analisados encontram-se muito próximos do valor médio. 

Relativamente aos valores de azoto amoniacal, estes são uma parte significativa 

dos compostos azotados, no entanto, a soma das concentrações de azoto amoniacal e 

azoto nítrico não perfazem o valor total de azoto, sinónimo da afluência de azoto sob a 

forma orgânica. 

No período de elevada precipitação, verificou-se que os valores de azoto nítrico 

aumentaram de forma significativa atingindo um valor máximo de 3,60 mg/L. 

Quanto aos valores de azoto total no efluente, observou-se ao longo do estudo um 

valor médio de descarga de 5,0 mg/L, valor bastante inferior ao legalmente exigido que 

é de 15mg/L. Os valores observados ao longo de estudo encontraram-se sempre 

muito próximos do valor médio.  

Os valores médios para o azoto amoniacal e azoto nítrico no efluente foram de 0,29 

mg/L e 0,56 mg/L, respetivamente. Se tomarmos atenção ao teor de azoto total, 

verifica-se que devem existir outras transformações do azoto total, visto que os valores 

de azoto amoniacal e azoto nítrico são muito reduzidas e a soma destes compostos 

inorgânicos analisados não corresponde ao teor de azoto total no efluente.  

 

Figura 56 – Valores dos compostos azotados (N-Total; N- NH4
+ e N-NO3

-) registados no afluente (em cima) e de Azoto total (em baixo- à 

esquerda) e Azoto amoniacal e Azoto nítrico (em baixo – à direita) no efluente da ETAR do Serzedo, ao longo do período em análise 
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Observou-se que a remoção de azoto total foi eficaz ao longo do período em 

análise, obtendo-se valores de remoção superiores ao valor legalmente exigido, como 

se encontra ilustrado na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Eficiências de remoção de Azoto total para a ETAR de Serzedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) Fósforo 

 

A Figura 57 ilustra a variação do Fósforo Total ao longo do preíodo 

analisado, com as concentraçãoes à entrada e saída da ETAR. 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à concentração de fósforo total afluente (Figura 57), o valor médio 

verificado foi de 5,4 mg/L. Nota-se ainda uma tendência para a diminuição deste 

parâmetro com a presença de precipitação, nos meses de Janeiro e Fevereiro. Nas 

concentrações efluentes, pode dizer-se que não existiram variações críticas, sendo 

que o valor médio registado foi de 2,3 mg/L, sendo os períodos com menor valor de 

descarga correspondentes aos de receção de menor concentração afluente. 

 

Quanto às eficiências de remoção para o fósforo, os dados analisados, mostram 

que os valores de remoção são mais baixos nos períodos de maior precipitação, que 

geram condições desfavoráveis à atividade biológica para a remoção de fósforo. A 

Tabela 28 mostra que os valores das eficiências de remoção. 

Meses 

Eficiências de 

Remoção  

Eficiência de Remoção 

Exigida (D.L. 152/97) 

NTotal NTotal 

Set/2013 89%  

70 – 80% 

Out/2013 90%  
Nov/2013                79%  
Dez/2013 88% 
Jan/2014 80%  
Fev/2014                76%  
Mar/2014 82%  
Abr/2014 86%  

Figura 57 – Valores de PTotal registados no afluente (à esquerda) e efluente (à direita) da ETAR do Serzedo, ao longo do período em 

análise 
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Tabela 28 – Eficiências de remoção para o Fósforo Total na ETAR de Serzedo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Parâmetros de Controlo do Tratamento Biológico 

 

O controlo do tratamento biológico é dos aspetos fundamentais a ter em 

consideração numa estação de tratamento de águas residuais urbanas.  

As caraterísticas físicas e químicas que se verificam no reator e o seu modo de 

operação influenciam a composição da comunidade biótica presente, sendo esta 

fundamental para um bom funcionamento do tratamento biológico. Determinados 

parâmetros operacionais possuem uma enorme relevância, pois influenciam 

significativamente o seu funcionamento. No presente caso serão analisados os valores 

de Sólidos Suspensos Totais (MLSS) e Voláteis (MLVSS) do Licor Misto e na 

Recirculação (SST e SSV), Índice Volumétrico de Lamas (IVL), Idade das Lamas (IL), 

Carga Orgânica Volumétrica (Lorg) e a Razão A/M. 

 

 MLSS e MLVSS 

 

A análise deste parâmetro é fundamental para a determinação de algumas 

variáveis relacionadas com o processo. A Figura 58 mostra a variação dos valores de 

MLSS e MLVSS para as duas valas de oxidação, dando a Vala de Oxidação 2, 

indicação da evolução deste parâmetro, pois o seu estudo foi feito desde o enchimento 

do reator. Pela análise dos gráficos, verificou-se que as concentrações de sólidos 

(MLSS) na Vala de Oxidação 1, se encontram dentro dos valores projetados, que eram 

de 5 000 mg/L e que a Vala de Oxidação 2 se foi lentamente aproximando desse valor. 

Contudo, os elevados caudais de afluência verificados em certos meses geraram uma 

diminuição da concentração dos MLSS nos reatores biológicos. 

 

 

 

 

Meses 

Eficiências de 

Remoção  

Eficiência de Remoção 

Exigida (D.L. 152/97) 

PTotal PTotal 

Set/2013 54%  

70 – 80% 

Out/2013 70%  
Nov/2013  41%  
Dez/2013 47% 
Jan/2014 37%  
Fev/2014 1%  
Mar/2014 78%  
Abr/2014 57%  
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Relativamente às características dos Sólidos do Licor Misto, verificou-se que, em 

média, 78% dos sólidos suspensos presentes nos reatores biológicos (MLSS) são 

biomassa (MLVSS). 

 

No que se refere à recirculação, os SST registaram um valor médio total de 8 968,0 

mg/L para a Vala de Oxidação 1, e para a Vala de Oxidação 2 de 7 990,0 mg/L 

acompanhando as variações dos MLSS (Figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A percentagem de SSV nos sólidos totais da recirculação, contabilizando quase os 

80%, mostrou que a maioria dos sólidos recirculados é de natureza biológica. O caudal 

recirculado encontra-se diretamente relacionado com o caudal afluente, pois é a razão 

entre estes dois caudais que se verificará qual razão de recirculação que está a ser 

aplicada. Na ETAR de Serzedo a Razão de Recirculação correspondeu, em média, a 

90% do caudal de entrada. 

 

 

Figura 59 – Valor de Sólidos Suspensos (SST e SSV) da recirculação na Linha 1 (à esquerda) e na Linha 2 após enchimento (à direita) 

ETAR de Serzedo, ao longo do período de análise 
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Pela observação da Figura 60 pode dizer-se que as lamas existentes nos reatores 

biológicos apresentaram uma sedimentabilidade classificada como Fraca (IVL> 150 

ml/g), segundo os valores teóricos, apresentando um valor médio de 178 ml/g. 

 

 

Ao longo do período em análise os valores de IVL pioraram, resultando em 

menores eficiências de remoção de SST, e consequente aumento da sua 

concentração no efluente (face à concentração inicial). O aumento dos valores de IVL 

esteve possivelmente associado à diminuição da temperatura e da elevada 

precipitação, resultando num decréscimo da atividade biológica. Nestas condições, as 

bactérias filamentosas tendem a predominar, o que pode agravar o problema da 

sedimentabilidade das lamas.  

De sublinhar que este índice tem um significado muito geral, não tendo em conta as 

particularidades de cada ETAR, ou seja, os valores mais elevados, que se enquadram 

numa gama de sedimentabilidade preocupante, podem ser valores que, nos casos em 

estudo, são razoáveis ou bons (Oliveira, 2012). Deve ter-se em conta que a ETAR em 

estudo conseguiu obter uma boa clarificação do efluente. 

 

 Idade das Lamas (IL) 

 

A variação do parâmetro Idade das Lamas (IL) ao longo do estudo efetuado 

encontra-se materializada no gráfico da Figura 61. 

Figura 60 – Variação do IVL na ETAR de Serzedo, ao longo do período em análise 
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Os valores de IL (Figura 61) revelam-se, de um modo geral, muito constantes e 

próximos do valor projetado de 15,2 dias. No entanto, não existem registos do mês de 

Janeiro, porque a extração de lamas biológicas foi muito reduzida. Os valores de idade 

das lamas verificado para o mês de Fevereiro, de 103,9 dias para o dia 5, e 163,2 dias 

para o dia 19, são resultado da baixa extração efetuada no mês anterior, resultando 

em elevados valores deste parâmetro. O valor médio deste parâmetro foi de 34,0 dias 

para a Vala de Oxidação 1, e está fortemente influenciado pelos valores elevados do 

mês de Fevereiro, pois à exceção desse período os valores são muito constantes.  

Quanto à Vala de Oxidação 2, foi necessário sensivelmente o período de um mês 

para a obtenção de um valor de idade das lamas próximo do valor projetado. 

Relativamente aos valores teóricos, a ETAR de Serzedo opera com valores 

adequados ao intervalo previsto para o tipo de ETAR considerado (20 a 40 dias para 

Valas de Oxidação Metcalf & Eddy, 2003). 

 

 Razão A/M 

 

A ETAR de Serzedo operou com um valor médio para a razão A/M próximo do 

máximo previsto teoricamente, que é de 0,04 a 0,10 kgCBO5/kgMLVSS.d para Valas 

de Oxidação (Metcalf e Eddy, 2003), sendo o valor observado de 0,04 para as duas 

valas de oxidação. Contudo, existiram períodos em que os valores para este 

parâmetro se encontram muito abaixo do valor médio, ou seja, houve períodos em que 

a razão A/M apresentou valores muito baixos, o que significa que existiu muito pouco 

alimento para a biomassa. A variação deste parâmetro operacional encontra-se 

ilustrada na Figura 62, para as duas Valas de Oxidação. 

Figura 61 – Variação da Idade das Lamas na ETAR de Serzedo, ao longo do período em análise 
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 Carga Orgânica Volumétrica  

 

Operando a ETAR de Serzedo com regime de arejamento prolongado, os valores 

idealizados de cargas orgânicas volumétricas nestes sistemas rondam os 0,1-0,3 

kg.CBO5/m
3.d (Metcalf e Eddy, 2003). A Figura 63 mostra os valores deste parâmetro 

observados ao longo do período analisado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é um fator que depende do caudal e da carga orgânica, expressa em CBO5, 

rececionado na ETAR. Os valores de Carga Orgânica Volumétrica, antes da ativação 

da segunda linha de tratamento biológico, essencialmente até ao mês de Dezembro, 

tinham um valor médio de 0,2 kg.CBO5/m
3.d. A elevada precipitação verificada nesse 

período gerou uma afluência com baixas cargas, nomeadamente, orgânicas que 

geraram níveis muito inferiores mínimo teórico para estes sistemas. O dia 19 de 
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Figura 62 – Variação da Razão A/M na ETAR de Serzedo, ao longo do período em análise 

Figura 63 – Variação da Carga Orgânica Volumétrica nos reatores da ETAR de Serzedo, ao longo do período 

em análise 
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Fevereiro mostra uma recuperação na receção de carga; no entanto, a ativação da 

segunda linha gerou níveis reduzidos, porque o volume disponível duplicou. 

 

4.2.4. Caraterização das Lamas Espessadas e Desidratadas 

 

A caraterização do desempenho dos processos de tratamento de lamas 

(espessamento e desidratação), na forma de matéria seca é essencial pois esta é uma 

das atividades que traz muitos custos associados ao seu processo de tratamento. A 

Figura 64 mostra a variação da percentagem de matéria seca nas lamas espessadas 

e desidratadas ao longo do período em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma forma geral, verificou-se que o parâmetro percentagem de matéria seca da 

lama variou da mesma forma, tanto na lama espessada como na desidratada.  

No que respeita aos limites de projeto, a percentagem de matéria seca na lama 

espessada possui valores muito próximos aos projetados (4 a 6%), apresentado um 

valor médio de 3,15% de matéria seca. Relativamente aos valores de lamas 

desidratadas, estes apresentam pequenas variações, mas estando sempre dentro dos 

valores projetados (20 a 22%), registando um valor médio para o período em análise 

de 20,50%. 

 

 

 

 

 

  

Figura 64 – Valores de %MS das Lamas Espessadas e Desidratadas na ETAR de Serzedo, ao longo do período em análise 
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5. Conclusões Finais  
 

O presente relatório, desenvolvido no âmbito do tratamento de águas residuais, 

domésticas e industriais, na empresa Luságua Serviços Ambientais, S.A, teve como 

principais objetivos a descrição e análise do funcionamento das ETAR, do Sousa e 

Serzedo e o controlo analítico das mesmas através dos parâmetros determinados em 

laboratório interno.  

O período analisado foi de Setembro de 2013 a Abril de 2014, encontrando-se este 

dividido em dois períodos distintos, resultantes de uma alteração a nível processual 

provocada pela elevada pluviosidade. Para efeitos da análise geral do desempenho 

das ETAR foram utilizadas as concentrações determinadas a nível laboratorial. 

A ETAR do Sousa, encontrando-se no segundo ano de exploração ao longo do 

período analisado, recebeu em média um caudal de 5 856 m3/d, sendo este valor 

reflexo da forte influência da pluviosidade verificada de Dezembro de 2013 a Fevereiro 

de 2014. A concentração de matéria orgânica e sólidos rececionados foi muito inferior 

aos valores projetados para o ano zero. O TRH nos reatores biológicos foi muito 

superior ao valor projetado na fase inicial do estudo, porque o caudal recebido foi em 

muitos períodos inferior ao valor projetado para a ano zero, e posteriormente devido à 

ativação da segunda linha de tratamento biológico. Relativamente aos parâmetros de 

controlo legal (SST, CQO e CBO5) verificou-se o cumprimento de descarga para todos 

os parâmetros e com eficiências de remoção bastante elevadas. Outros parâmetros 

analisados, nomeadamente, o azoto total, a nível do efluente apresentou valores 

elevados, indiciando que a otimização do funcionamento do reactor biológico, ao nível 

dos ciclos de arejamento e anoxia, deverá ser explorada mais aprofundadamente, 

mediante a monitorização e o ajuste de alguns parâmetros (analíticos e processuais), 

apesar da ETAR não possuir obrigação legal para o parâmetros NTotal. 

A receção do lixiviado na ETAR do Sousa, introduz cargas elevadas no processo, 

nomeadamente, dos compostos de CQO e NTotal que são descarregadas 

frequentemente. A análise deste derivado industrial torna-se essencial para perceber 

quais as concentrações dos vários compostos que o compõe. 

A ETAR de Serzedo recebeu em média um caudal de 7 952 m3/d. A concentração 

de matéria orgânica e sólidos rececionados foi muito próxima dos valores projetados 

para o ano zero.  

A nível de funcionamento dos reatores biológicos, o TRH observado nos reatores 

sofreu oscilações, sendo que numa fase inicial (Setembro) o caudal afluente foi baixo 

resultando num valor de TRH elevado, mas após este período houve uma 
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aproximação ao valor projetado, no entanto, devido à forte afluência, efeito da elevada 

pluviosidade, a capacidade de tratamento com uma linha era insuficiente, gerando 

TRH inferiores ao normal, e deste modo procedeu-se à ativação da segunda linha de 

tratamento biológico. Em períodos normais de funcionamento, sem perturbações 

sazonais, a ETAR consegue operar com um valor de TRH adequado ao tratamento 

biológico. 

O teor de sólidos no licor misto da vala de oxidação nº 1, manteve-se constante e 

muito próximo dos valores projetados para o tratamento biológico; no entanto o seu 

teor foi influenciado pela forte pluviosidade, e após ativação da segunda linha de 

tratamento, o valor nesta vala era inferior ao da primeira, no entanto, até ao final do 

período analisado foi possível igualar o teor de sólidos para as duas linhas de 

tratamento. O teor de biomassa nos sólidos da vala de oxidação, como MLVSS, foi em 

média de 78%. Outros parâmetros operacionais, nomeadamente, a Idade das Lamas 

esteve sempre dentro do valor definido no projeto (15,2 dias), à exceção do mês de 

Fevereiro, com valores anormais para este parâmetro, resultado da baixíssima 

extração de lamas em excesso, para manter um valor de sólidos na vala de oxidação 

aceitável para a ocorrência do tratamento biológico.  

O Índice Volumétrico de Lamas apresentou valores muito superiores aos esperados  

para uma ETAR com este nível de tratamento, mostrando que existe algumas 

dificuldades na capacidade de sedimentação das lamas biológicas. Relativamente à 

Razão A/M, obteve valores médios dentro dos valores teóricos definidos para valas de 

oxidação. A nível do tratamento da fase sólida, a lama espessada mostrou pequenas 

oscilações na percentagem de matéria seca, com valores inferiores ao máximo 

projetado. Quanto à lama desidratada, o seu teor em matéria seca (percentagem de 

matéria seca) esteve sempre muito próxima do valor máximo projetado (20 a 22%).  

Em resumo, e de um modo global, pode dizer-se que o efluente tratado, quer na 

ETAR do Sousa quer na ETAR de Serzedo, ao longo do período em análise cumpriu 

sempre os limites de descarga obtendo-se os seguintes valores médios de descarga, 

em concentrações e percentagens de remoção, para o período analisado. 

 

Tabela 29 – Valores médios de descarga no efluente final em termos de concentrações e % remoção nas duas ETAR 
 

 
 

Decreto – Lei nº 152/97 
de 10 de Junho 

 
ETAR Sousa  ETAR Serzedo 

 Concentraçõ
es (mg/L) 

 % 
Remoção 

Concentraçõ
es (mg/L) 

% 
Remoção 

Concentraçõ
es (mg/L) 

% 
Remoção 

CQO 125 75 27 95 39 90 

CBO5 25 70 2 99 2 99 

SST 35 90 7 95 14 90 

NTotal 15 70 – 80 11,9 82 5,0 84 

PTotal 10 70 – 80 3,5 61 2,4 50 
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Considerações e Sugestões Finais 
 

A realização deste estágio permitiu adquirir vários conhecimentos e práticas 

laborais fundamentais na temática de tratamento de águas residuais. O processo de 

tratamento sofre várias perturbações, dificuldades de vários géneros, quer sejam de 

índole económica, burocrática, que é necessário ter em consideração, e conseguir 

ultrapassar para que o processo seja o mais eficiente possível, e só estando dentro 

dessa realidade é que percebemos as dificuldades que têm que ser superadas.  

Todas as competências adquiridas serão uma mais-valia para trabalhos futuros, 

pois foi tomado conhecimento de técnicas laboratoriais essenciais para o controlo do 

processo de uma ETAR, desde as mais simples às mais complexas.  

A ETAR do Sousa, apesar de se encontra ainda na fase de exploração e de cumprir 

os parâmetros que são legalmente exigidos, numa prespetiva futura, um controlo mais 

apertado a nível processual permitirá atenuar os valores de azoto e fósforo 

descarregados no efluente final. Nomeadamente, o controlo de alguns parâmetros 

como o pH ao longo de vários órgãos que constituem a fase líquida na ETAR, 

permitindo constatar alguma perturbação, e que é sinónimo de eventuais anomalias 

afluentes ou que se geram dentro da ETAR. O Potencial de Oxidação-Redução e OD 

a nível do reator, para entender os processos que estão a decorrer, e se ocorrem nos 

locais designados.  

A análise ao lixiviado é essencial para perceber a composição do mesmo e para 

complementar essa informação seria relevante efetuar-se a recolha de uma amostra a 

nível do reator, antes e após receção do lixiviado (considerando os tempo de retenção 

hidráulicos dos vários órgãos até à entrada deste no reator biológico), para perceber 

os efeitos reais a nível do processo biológico. 

Por fim, pode ser referido que a realização deste estágio foi uma oportunidade de 

excelência para a minha formação enquanto estudante universitária, permitindo 

aprimorar conhecimentos e adquirir outros novos relacionados com a temática de 

tratamento de águas residuais. Partilhar um local de trabalho permite-nos ter uma 

noção do quotidiano de uma empresa e em equipa ultrapassar obstáculos e partilhar 

conhecimentos, nomeadamente, através da orientação das estagiárias do secundário 

com que pude partilhar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso 

académico. 
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7. Anexo I – Formulário

Formulário 
Parâmetro Definição Fórmula Siglas Unidades 

Índice de 

Biodegradabilidade 

 

Indicador da capacidade de biodegradação de 

um afluente 

 

Biod =  CBO 

             CQO 
CBO = Carência Bioquímica de Oxigénio (mg O2/L) 

CQO = Carência Química de Oxigénio (mg O2/L) 
 

-- 

Tempo de Retenção 

Hidráulico (TRH) 

 

Período de tempo que o fluido permanece 

num tanque (por exemplo, reator biológico). 

 

 

TRH = _V_ x 24 

     Q 
 

 

V = Volume do tanque (m3) 

Q = Caudal Entrada (m3/d) 
 

Horas 

V30 Volume ocupado por MLSS num cilindro 

graduado de 1 litro, ao fim de 30 minutos -- -- ml/L 

Índice Volumétrico 

de Lamas (IVL) 
(a)

 

Indica a capacidade de sedimentação das 

lamas 

IVL = V30 x 10
3
 

            XMLSS 

 

V30 = Volume de sólidos sedimentados (ml/L) 
XMLSS = Concentração de Sólidos Suspensos Totais no licor misto (mg/L) 
 

 

ml/g 

Idade das Lamas 

(IL)
(a)

 

Tempo que os sólidos (lamas) permanecem 

no reator biológico 

 

 

IL = XMLSS x VR 

        RMLSS x QP 

VR = Volume do reator (m3) 
XMLSS = Concentração de Sólidos Suspensos Totais no licor misto (mg/L) 

RMLSS = Concentração de Sólidos Suspensos Totais da recirculação (mg/L) 

Qp = Caudal de Purga (m3/d) 

Dias 

Razão A/M 
(a)

 

 

Relação entre a concentração de substrato e o 

teor de biomassa no reator biológico 

 

 A  = Q x CBO5 

       M     VR x XMLVSS 

VR = Volume do reator (m3) 
XMLVSS = Concentração de Sólidos Suspensos Voláteis no licor misto (mg/L) 

CBO = Carência Bioquímica de Oxigénio (mg O2/L) 

Q = Caudal Entrada (m3/d) 

KgCBO5/Kg MLVSS.d 

Carga Orgânica 

Volumétrica 
(a)

 

Carga de CBO5 recebida por dia, por cada m3 

do reator biológico 

 

Corg = Q x CBO5 

         VR x 10
3
 

VR = Volume do reator (m3) 

CBO5 = Carência Bioquímica de Oxigénio (mg O2/L) 

Q = Caudal Entrada (m3/d) 
KgCBO5/m

3
.d 

Carga Mássica 
(a)

 
Carga de CBO5 recebida por dia pelo reator 

biológico, por cada kg de MLSS 

 

 

Cm = Q x CBO5 

           VR x XMLSS 
 

VR = Volume do reator (m3) 

CBO5 = Carência Bioquímica de Oxigénio (mg O2/L) 

Q = Caudal Entrada (m3/d) 
XMLSS = Concentração de Sólidos Suspensos Totais no licor misto (mg/L) 

KgCBO5/Kg MLSS.d 

Razão de 

Recirculação 
(a)

 

Relação entre o caudal de entrada e o caudal 

de recirculação  

 

RR = QR  x 100 

                 Q 
Q = Caudal Entrada (m3/d) 

QR = Caudal Recirculação (m3/d) 
% 

Eficiências de 

Remoção 

Permite aferir sobre o rendimento do 

processo 

 

E = P0 – P  x 100 

P0 
P0 = Valor inicial do parâmetro analisado 
P = Valor final do parâmetro analisado 

% 

(a)  
Adaptado de Metcalf & Eddy, 2004 
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Anexo II 

PCQP – Plano de Controlo de Qualidade do Processo da ETAR de Serzedo 

 Afluente Efluente 

Redox (mV) <-200 -- 

pH ]5,5;9,5[ ]6;9[ 

CQO (mg O2/L) >1200 >120 

CBO (mg O2/L) >400 >20 

SST (mg/L) >750 >30 

SSV (mg/L) >550 >25 

N-Total (mg/L) >85 >10 

N-NH4
+ 

(mg/L) >50 >10 

N-NO3
- 
(mg/L) >10 >5 

P-Total (mg/L) >15 >5 

 

 
  

 Zona Anóxica Zona Arejada Recirculação 

Redox (mV) ]-100;100[ <60 -- 

pH ]6;9[ ]6;9[ -- 

OD (mg O2/L) ]0;0,5[ >0,5 -- 

NO3
- 
(mg/L) >20 -- -- 

SST (mg/L) >15 ]3500;5000[ ]7000;16500[ 

SSV (mg/L) -- ]3000;4500[ ]5000;15000[ 

SSV/SST (%) -- -- ]60;80[ 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 
    

FCUP 

Acompanhamento Analítico das Estações de Tratamento de Águas 

Residuais do Sousa (Lousada) e Serzedo (Guimarães) 

Anexo III 

Material Laboratorial  

Designação  Marca Modelo N.º série 

Balança analitica SATORIUS AZ 214 27009954 

Balança precisão SATORIUS AX 4202 26990035 

Estufa Selecta Conterm 80L 560903 

Estufa de incubação Velp Scientifica FOC 225E 3,49001E+15 

Mufla HOBERSAL HD-230 046 11.11 

Micropipeta  Hach Lange BBP078 HH80373 

Micropipeta  Hach Lange BBP080 JJ02222 

Agitador Vortex Velp Scientifica F20220176 228603 

Sistema de produção água destilada WATTER STILL D4000 R000101233 

Dispositivo de filtração (funil 

filtração 500 mL) 
PALL Gelman Laboratory N/A 

Bomba de vácuo PALL Life Sciences  DOA-P730-BN 13158 

Reactor de digestão Hach Lange LT 200 8080C0101 

Espectofotómetro Hach Lange DR 3900 1410987 

Sistema de determinação CBO5 de 6 Hach Lange Bodtrak TM II 11100C002620 

Hott SCHNEIDER LABORIAL N/A 

Microscópio MOTIC BA 210 1100005180 

Cronómetro Stopwatch C-510 N/A 

Frigorífico Liebherr BKPv6520 79.063.784.4 

Câmara p/ microscópio MOTIC MOTICAM 1000 M006846M 

Medidor portátil de 

pH/condutividade/redox/OD 
Hach Lange HQ 30 D 111000061270 

 


