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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ÂMBITO E OBJETIVOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O presente documento constitui o Relatório Final, tal como previsto na recalendarização de 

atividades da prestação de serviços, que se reporta ao Plano Estratégico para a Evolução do 

Sistema de Saneamento de Alcanena - Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR de Alcanena). A prestação de serviços, de Assessoria Técnica à AQUANENA, respeita a 

reabilitação e beneficiação do desempenho hidráulico e ambiental do Sistema de Saneamento, 

e que inclui não só a ETAR, mas também o sistema de drenagem de águas residuais. O respetivo 

contrato, celebrado entre a HIDRA, Hidráulica e Ambiente, Lda. e a AQUANENA – Empresa 

Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, E.M., S.A., data de 08 de janeiro de 2020. 

A prestação de serviços inclui a avaliação do controlo na origem das afluências indevidas ao 

sistema, nomeadamente de origem pluvial, a avaliação da qualidade de água residual no interior 

do sistema de drenagem, nomeadamente do ponto de vista da evolução e controlo da 

concentração dos sulfuretos dissolvidos e de gás sulfídrico, do desempenho ambiental da ETAR 

e da gestão integrada do sistema conjunto Coletor-ETAR. Um dos objetivos principais da 

prestação de serviços é o desenvolvimento de um Plano Estratégico de evolução do sistema de 

saneamento de Alcanena, de curto, médio e longo prazo, ao nível de Programa Preliminar, com 

identificação de medidas prioritárias e complementares que permitam assegurar, com riscos 

mínimos, a satisfação das condições legais de funcionamento do sistema, formulado com base 

em conhecimento real de campo (programas de monitorização). 

Constituem ainda objetivos importantes o desenvolvimento e implementação de modelos de 

simulação hidráulica ( baseados no SWMM) e ambiental ( AEROSEPT ) do sistema de drenagem 

industrial, para apoiar as decisões de intervenção e de gestão e, como anteriormente referido, a 

elaboração do projeto de execução de intervenções prioritárias (nomeadamente a reabilitação 

de estações de monitorização e de controlo de sulfuretos), e a formulação de medidas de 

beneficiação (em terminologia anglo-saxónica “up-grading”) da eficiência de tratamento e 

controlo de odores na ETAR. 

Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de 
Saneamento de Alcanena  

Sistema de Drenagem e Tratamento (ETAR de Alcanena) 
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1.2 ENQUADRAMENTO SUMÁRIO 

O sistema de saneamento de Alcanena, dada a forte contribuição industrial com presença muito 

significativa de sulfuretos, de Sólidos Suspensos Totais (SST), Carência Química de Oxigénio 

(CQO) e Carência Bioquímica de Oxigénio aos 5 dias e a 20ºC (CBO5), apresenta fortes riscos 

de impactes muito negativos no ambiente, nomeadamente em termos de libertação de odores 

ofensivos, corrosão, potencialidade de criação de atmosferas tóxicas e deterioração de meios 

hídricos recetores. 

Dadas as fortes cargas e concentrações poluentes nos efluentes, a variabilidade temporal das 

descargas, com carácter sazonal, agravadas pelas afluências indevidas, e apesar dos esforços, 

no passado, no sentido de melhorar o desempenho da ETAR, ainda assim não tem sido cumprida 

a licença de descarga há muitos anos, nomeadamente com a maior parte dos valores da CQO, 

e de outras variáveis ambientais, como os SST, a excederem com elevada frequência e de forma 

muito significativa os limites constantes na atual licença de descarga. 

A Entidade Gestora há vários anos que dispõe de uma licença de Utilização dos Recursos 

hídricos - Rejeição de Águas Residuais que estabelece os Valores Limite de Emissão (VLE) 

indicados no Quadro 1.1. 

Quadro 1.1 – VLE estabelecidos na licença de descarga atual da ETAR 

 

Em 2019, no âmbito do processo de renovação da licença de descarga da ETAR, e uma vez que 

a massa de água recetora (rio Alviela), na bacia do rio Tejo, se encontra classificada como estado 

“mau” foram definidos novos VLE, no sentido da maior exigência em termos da CBO5, CQO, 

Crómio e Azoto amoniacal. No Quadro 1.2 apresentam-se os novos VLE estabelecidos no projeto 

de licença de rejeição.  

Recentemente, a prorrogação para o cumprimento da nova licença de descarga foi estendida 

para 31 de janeiro de 2021, mas, e no seguimento de reunião com a APA de dia 19 de janeiro 

de 2021, entende-se essa obrigação numa ótica e perspetiva de flexibilidade, desde que se 

materializem as intervenções necessárias num quadro de evolução para o cumprimento integral 

da licença de descarga a curto/médio prazo.  

Parâmetro VLE

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 25

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 125

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 35

pH (Escala de Sörensen) 6-9

Cor (-) -

Crómio total (mg/L Cr) 2

Alumínio (mg/L Al) 10

Sulfuretos (mg/L S) 1

Detergentes (sulfato de lauril e sódio) (mg/L) 2

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 10
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Quadro 1.2 – VLE estabelecidos no projeto de licença de descarga futura da ETAR 

 

A evolução para uma licença de descarga ainda mais exigente agravará, naturalmente, os riscos 

de incumprimento, justificando então de forma mais pronunciada intervenções de reabilitação e 

beneficiação do sistema de tratamento, e também do sistema de drenagem, suportadas por 

medições e informações reais do terreno e por investigação aplicada em instalações piloto já 

desenvolvidas para o efeito. 

A ETAR de Alcanena foi alvo de ampliação e reabilitação, no passado, por forma a melhorar a 

sua eficiência e controlar os efeitos de sulfuretos na massa líquida, essencialmente por oxidação 

com base em oxigénio, passando os sulfuretos a enxofre elementar, tiossulfato ou sulfato, em 

tanque dedicado (tanque de oxidação), para os efluentes industriais. No entanto, as intervenções 

em termos de controlo da fase gasosa (i.e. confinamento, transporte e tratamento de compostos 

voláteis e de odores ofensivos, como é o gás sulfídrico) não foram ainda levadas a cabo na sua 

totalidade. Não foi ainda concretizada, por exemplo, a cobertura de órgãos de tratamento 

(tanques de homogeneização/regularização) e o próprio recurso a oxigénio, em vez de ar, nesses 

órgãos, por forma a evitar-se a libertação para a atmosfera exterior de gases com odores 

ofensivos. 

No âmbito do presente Plano Estratégico são apresentadas soluções sustentáveis e credíveis 

para o desempenho do sistema, minimização de riscos e garantia de cumprimento da licença de 

descarga da ETAR, com base em dados de monitorização e informação de campo e resultados 

de exploração de instalações piloto. As intervenções e medidas propostas serão planeadas com 

a resiliência necessária, por forma a dar cumprimento à nova licença de descarga da ETAR, 

independentemente de fatores de contexto (irregularidade de descargas) ou de fatores 

climáticos. 

As várias fases ou etapas do Plano foram sendo acompanhadas de perto pela equipa técnica da 

Aquanena e pelos responsáveis políticos camarários, nomeadamente com apresentações PPT 

e discussões dos vários produtos (“deliverables”) constantes no planeamento (1º, 2º,3º e 4º 

relatórios de progresso), e também a entidades externas, nomeadamente à Secretária de Estado 

do Ambiente, Engª Inês Costa, em 2 de outubro, e à APA, a 19 de janeiro de 2021 (um PPT 

síntese do Plano é apresentado no Anexo 1). 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

O documento é constituído por 11 capítulos. Após o presente capítulo introdutório, no Capítulo 2 

apresenta-se a caracterização do sistema de drenagem de Alcanena e da ETAR de Alcanena, 

Parâmetro VLE 

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 20

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 120*

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 28*

Crómio total (mg/L Cr) 1.8

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 8

* em época de estiagem
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sendo que no Capítulo 3 é apresentado resumidamente o histórico de desempenho hidráulico, 

estrutural e ambiental deste sistema.  

O Capítulo 4 reporta-se ao planeamento, execução e resultados de campanhas experimentais e 

análises laboratoriais levadas a cabo no sistema de drenagem de Alcanena e na ETAR, incluindo 

a instalação piloto e a avaliação da biodegradabilidade do efluente da ETAR. 

O Capítulo 5 refere-se à simulação do desempenho hidráulico do sistema de drenagem de 

Alcanena, recorrendo ao modelo SWMM. A simulação da concentração de sulfuretos e de gás 

sulfídrico no sistema de águas residuais de Alcanena, efetuada através do modelo Aerosept+, é 

apresentada no Capítulo 6. 

No Capítulo 7 são mencionadas as estratégias de beneficiação e oportunidades de reutilização 

de recursos, no que se refere ao sistema de drenagem e à ETAR. 

No Capítulo 8 são propostas medidas de reabilitação e de beneficiação do desempenho do 

sistema de saneamento doméstico e industrial, e da ETAR. No Capítulo 9 procede-se ao 

planeamento das intervenções (2021-2025), apresentando-se no Capítulo 10 a estimativa de 

investimentos e encargos. O documento é finalizado, no Capítulo 11, com as considerações 

finais. 

Em anexos consta o PPT de apresentação do Plano ao Observatório Ambiental, de 25 de 

fevereiro de 2021 (Anexo 1), o regulamento de descarga das unidades industriais, em vigor em 

Alcanena (Anexo 2), e exemplos de locais ou seções potenciais de medição e controlo de 

caudais, identificadas pela AQUANENA (Anexo 3). 
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2. CARATERIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ALCANENA 

2.1 ASPETOS GERAIS 

O concelho de Alcanena pertence ao Distrito de Santarém, na região Centro e encontra-se na 

área de intervenção da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo. O concelho apresenta uma área total de cerca de 127 km² e encontra-se dividido 

administrativamente nas seguintes sete freguesias: União de freguesias de Alcanena e Vila 

Moreira, Bugalhos, União de freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro, Minde, Moitas 

Venda, Monsanto e Serra de S. António. 

O concelho apresenta-se como um território caracterizado pela atividade industrial de curtumes, 

que é a sua principal base económica, logo seguida da indústria têxtil que, com raízes históricas 

na freguesia de Minde, assume igualmente um importante papel na economia local e regional. 

No que se refere ao sistema de drenagem afluente à ETAR de Alcanena, este apresenta-se, 

maioritariamente, como um sistema separativo, com emissários domésticos e industriais 

distintos. 

2.2 REGULAMENTO DE DESCARGA 

O Município de Alcanena possui um Regulamento de Serviços de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas de Alcanena, no qual se estabelecem as condições e parâmetros de 

descarga de águas residuais industriais no sistema público, designadamente para as indústrias 

situadas na área geográfica de intervenção da AUSTRA - Associação de Utilizadores do Sistema 

de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena (Anexo 2). 

Esta Associação de Utilizadores, no âmbito da gestão do Sistema de Tratamento de Águas 

Residuais de Alcanena, aprovou em Assembleia Geral de 17 de março de 2014, Regulamento 

com as normas para lançamento das águas residuais domésticas e industriais na rede de 

coletores do Sistema de Alcanena e a deposição das lamas e resíduos gerados no Sistema de 

Alcanena. De acordo com este Regulamento, os utilizadores do sistema de saneamento de 

Alcanena encontram-se subdivididos em sete classes, em função da poluição rejeitada: 

• Classe 1 – Unidade industrial de curtumes que processe maioritariamente operações de 

ribeira; 

• Classe 2 - Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto – ciclo completo 

crómio; 

• Classe 2A - Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto – ciclo completo 

crómio, sem operações de depilação e caleiro; 

• Classe 3 – Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto – ciclo completo 

vegetal ou com outro processo alternativo; 
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• Classe 3A - Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto – ciclo completo 

vegetal ou com outro processo alternativo, sem operações de depilação e caleiro; 

• Classe 4 – Unidade industrial de curtumes que processe recurtume, tingimento e 

acabamentos; 

• Classe 5 – Operadores de Gestão de Resíduos (Prestadores de Serviços); 

• Classe 6 – Restantes unidades industriais e outros utilizadores; 

• Classe 7 – Município. 

Nos Quadro 2.1 e Quadro 2.2, estão indicados, respetivamente, os valores máximos diários e 

valores máximos admissíveis pontuais, de descarga das águas residuais industriais no Sistema 

de Alcanena, em g/m3 (mg/L). 

Quadro 2.1 - Valores máximos diários das águas residuais a descarregar no Sistema de Alcanena. 

 

Quadro 2.2 - Valores máximos pontuais das águas residuais a descarregar no Sistema de Alcanena. 

 

Conforme se pode constatar no Quadro 2.1, os valores máximos admissíveis de sulfuretos totais 

a rejeitar variam, conforme a classe, entre 0 e 30 mg.S/L. No entanto os valores máximos 

pontuais admissíveis (Quadro 2.2), variam entre 15 e 100 mg.S/L. Assim, tendo em atenção que: 

• nem todas as unidades industriais se identificam como cl1; 

• têm lugar afluências indevidas por infiltrações, mas também afluências de origem doméstica, 

embora pouco significativas; 

• ao longo do percurso nos coletores tem lugar a redução de sulfuretos totais por perda por 

oxidação (rearejamento da massa líquida) e por libertação para a atmosfera, sob a forma de 

gás sulfídrico; 

• existem efeitos de diluição e dispersão. 
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Seriam de esperar concentrações máximas pontuais de sulfuretos à entrada da ETAR bastante 

inferiores a 100 mg/L, possivelmente até inferiores a 50 a 70 mg/L, se se verificasse, ao longo 

do tempo, o cumprimento integral do regulamento de descarga. 

Atualmente encontra-se em fase de Consulta Pública o Projeto de Regulamento de Serviços, 

elaborado pela AQUANENA, no âmbito das suas competências enquanto entidade gestora, que 

constitui um documento único agregador das atividades reguladas de abastecimento e 

saneamento. 

A organização deste Documento, pretende satisfazer a necessidade de uniformizar num único 

texto, as matérias dispersas pelos Regulamentos anteriores, ordenando-os por tipos de Serviços 

de forma ordenada, sistematizada e clara, na sequência da celebração do Contrato de Gestão 

Delegada celebrado entre o Município de Alcanena e a AQUANENA Empresa Municipal de 

Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A., a 07 de março de 2019. 

2.3 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SISTEMA DE DRENAGEM 

Em termos sumários, o sistema de águas residuais da região de Alcanena inclui, as seguintes 

componentes principais, para além das redes de drenagem “em baixa”: 

• Sistema de Monsanto com uma extensão de emissários domésticos de 5148 m com 136 

câmaras de visita, e de emissários de efluente industrial pré-tratado em 8768 m com 219 

câmaras de visita. 

• Sistema de Vila Moreira com uma extensão de emissário doméstico de 3365 m com 69 

câmaras de visita, e de emissários de efluente industrial pré-tratado com uma extensão total 

de 5413 m com 124 câmaras de visita. 

• Sistema de Gouxaria com uma extensão de emissários domésticos de 7234 m com 170 

câmaras de visita e de emissários de efluente industrial pré-tratado em 11538 m com 263 

câmaras de visita. 

• Uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), dispondo de tratamento terciário 

(lamas ativadas de média carga, com zonas anóxicas e remoção de azoto). 

• Para além destas componentes principais do sistema, existem várias obras ou componentes 

complementares, nomeadamente, o sistema de recuperação de crómio, designado por 

SIRECRO e o sistema de aterro sanitário de Alcanena. 

As águas residuais urbanas e industriais de quase todo o concelho são conduzidas até à ETAR 

de Alcanena, que está dimensionada para tratar um caudal de 10 000 m3 por dia, com uma carga 

orgânica equivalente a 400 000 habitantes, sendo que os caudais domésticos correspondem a 

cerca de 2,5% do total da carga orgânica afluente à ETAR e a cerca de 20% do caudal total. Os 

efluentes a tratar são encaminhados para a estação de tratamento através de um sistema de 

drenagem separativo doméstico e de um sistema separativo industrial. 

Os desenhos 1 e 2 referem-se a planta de localização e à identificação das principais unidades 

industriais. Os desenhos 3.1 a 3.7 referem-se a perfis longitudinais de emissários. 
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2.4 PRINCIPAL ATIVIDADE INDUSTRIAL EM ALCANENA 

Na zona em estudo, predominam indústrias que desenvolvem a sua atividade na área dos 

curtumes, que produzem um efluente com elevado caudal e cargas poluentes significativas e de 

difícil remoção nas estações de tratamento. 

No Quadro 2.3 apresentam-se as quinze unidades industriais com maior contribuição de caudal 

para a ETAR de Alcanena, das 58 unidades industriais fiscalizadas pela AQUANENA, cuja 

localização pode ser consultada no desenho 2. Os caudais reportados são medidos por 

equipamentos instalados à saída das UPI (Unidades de Pré-tratamento individual) ou em 

contadores de água instalados junto às origens de alimentação das unidades de produção. 

Quadro 2.3 - Principais contribuições de caudal industrial para o sistema de saneamento de Alcanena. 

 

Contudo, a AQUANENA reporta, como ilustrado na Figura 2.1, que a diferença entre o caudal 

registado à saída das UPI, na indústria, adicionado ao caudal doméstico (linha cinzenta), face ao 

caudal que é efetivamente tratado na ETAR (linha amarela), é relevante. A diferença entre as 

duas linhas existe praticamente ao longo do ano. Apenas no mês de agosto, em que as indústrias 

estão encerradas, as duas linhas apresentam valores similares, com consta no Quadro 2.4. Em 

período de inverno, entre janeiro e abril, o caudal afluente é mais do dobro do caudal 

teoricamente expectável na ETAR. Esse excedente desce consideravelmente no período junho-

setembro. Em qualquer dos casos, mesmo nesse período mais seco verifica-se algum excedente 

de caudais afluentes à ETAR. A afluência à ETAR só não é ainda superior, em tempo húmido, 

devido a limitação da capacidade hidráulica dos emissários e à descarga de “overflows”. 

Sistema Emissário ID Designação

Caudal

(Abril - Julho) 

[m3/4 meses]

%Emissário %Sistema %Total 

1 IM 03 VILMACOUR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PELES, S.A. 7599 84% 14% 4%

3 IM 06 CURTUMES BOAVENTURA, LDA - II 18136 100% 33% 9%

5 IM 13 INDUTAN  (2), S.A. 7683 68% 14% 4%

5 IM 15 SOFTCOURO-COMERCIO DE COUROS E PELES LDA 2843 25% 5% 1%

6 IM 20 MARSIPEL - INDÚSTRIA DE CURTUMES, S.A. - III 16557 100% 30% 8%

2 IVM 19 INDUCOL 9382 50% 17% 5%

2 IVM 22 NOVA PELTECI - PELES, S.A. I 4629 25% 8% 2%

4 IVM 25 CURTUMES IBÉRIA, S.A. (I) 7324 22% 13% 4%

4 IVM 45 CURTUMES BOAVENTURA, LDA - I 12973 39% 24% 7%

4 IVM 47 JOAQUIM FRANCISCO INACIO, SUCRS., LDA. 8076 24% 15% 4%

7 IG 05 CURTUMES BENJAMIM, LDA. 2796 100% 3% 1%

6 IG 16 COURO AZUL IND. E COM. DE COUROS, S.A. 56529 100% 64% 28%

1 IG 19 ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, S.A. 4366 98% 5% 2%

4 IG 42 DERMALEATHER,  I LDA. 7211 91% 8% 4%

3 IG 65 DEMOSCORE,  II LDA. 10713 83% 12% 5%

176817 89%

Monsanto

Vila Moreira

Gouxaria

Total
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Figura 2.1 – Caudais registados à saída das UPI e na ETAR (proveniente lo sistema de drenagem industrial) no ano de 

2020 

Quadro 2.4 - Caudal total acumulado desde 1 de janeiro a 26 de outubro de 2020, na ETAR. 

 

A diferença, em termos de caudal total acumulado desde 1 de janeiro a 26 de outubro de 2020, 

entre o caudal tratado na ETAR e os caudais doméstico e industrial, ascendia a cerca de 

740 000 m3, ou seja, cerca de 2500 m3/dia, o que é particularmente significativo. A proporção 

expectável de doméstico em relação ao total (doméstico mais industrial) deveria ser da ordem 

de 40%.  

O Quadro 2.5, mostra a diferença entre os caudais médios registados nas campanhas de 

monitorização (descritas em pormenor no subcapítulo 4.1) e os caudais médios das indústrias 

fiscalizadas, nos meses de maio a julho de 2020. Verificou-se que o caudal médio referente às 

58 unidades industriais representava apenas cerca de 40% do caudal médio registado. Essa 

diferença pode ser explicada pelas seguintes razões: furos próprios das empresas fiscalizadas 

com caudais que podem não ser registados pelos contadores; caudal proveniente de outras 

unidades industriais não identificadas; afluências pluviais por ligações indevidas e por infiltração 

do aquífero e contribuições domésticas pontuais. 

Quadro 2.5 - Diferença entre os caudais médios medidos nas campanhas de monitorização e os caudais médios 

industriais. 

 

INDÚSTRIAL DOMÉSTICO
INDUSTRIAL + 

DOMÉSTICO

EFLUENTE 

TRATADO ETAR

TOTAL 2020 645 607,00 474 684,24 1 120 291,24 2 048 434,00

Secção Qmedido (L/s) QInd. (L/s) % QInd.

Q01 7.89 2.63 33%

Q02 12.08 5.49 45%

Q03 23.07 7.61 33%

Q04 18.61 11.15 60%

Total ponderado 61.65 26.88 44%
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2.5 CARATERIZAÇÃO SUMÁRIA DA ETAR 

2.5.1 DESCRIÇÃO GERAL 

O projeto de construção da ETAR de Alcanena foi lançado entre finais da década de 70 e início 

da década de 80, mas a entrada em funcionamento da ETAR só teve lugar em fevereiro de 1988, 

sob gestão de uma empresa privada (LUSÁGUA, S.A). A Figura 2.2 diz respeito a uma fotografia 

aérea da ETAR de Alcanena. 

As águas residuais urbanas e industriais de quase todo o concelho são conduzidas até à ETAR 

de Alcanena, que está dimensionada para tratar um caudal de 10 000 m3 por dia, com uma carga 

orgânica equivalente a 400 000 habitantes, sendo que os caudais domésticos transportam cerca 

de 2,5% do total da carga orgânica afluente à ETAR. Os efluentes a tratar são encaminhados 

para a estação de tratamento através de um sistema de drenagem separativo doméstico e de 

um sistema separativo industrial. Na Figura 2.3 apresentam-se os caudais afluentes mensais à 

ETAR entre 2017 e 2019. 

 

Figura 2.2 – Fotografia aérea da ETAR de Alcanena 

 

Figura 2.3 – Caudais efluentes da ETAR entre 2017 e 2020 
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Pela análise do gráfico conclui-se que, em média, a ETAR admite um caudal de 200 000 m3/mês, 

compatível com o seu caudal de dimensionamento, e que descarrega cerca de 170 000 m3/mês 

de efluente tratado na linha de água. É também possível verificar que existe uma variabilidade 

temporal muito significativa, em termos de distribuição mensal, face aos períodos de chuva. 

A ETAR, que ocupa uma área de 4 750 m2, dispõe de tratamento terciário (lamas ativadas de 

média carga, com zonas anóxicas e remoção de azoto) e apresenta as seguintes operações e 

processos de tratamento para as fases líquida e sólida:  

• Fase líquida – elevação inicial, tamisação, desarenamento/desengordurador, equalização/ 

homogeneização, tratamento biológico por lamas ativadas em dois estágios, incluindo 

tratamento físico químico, decantação primária e secundária e descarga na ribeira do 

Carvalho. 

• Fase sólida – espessamento com duas unidades de desidratação mecânica com filtros 

prensa, seguida de estabilização das lamas (a lama desidratada é misturada com cinza, cal 

e cimento (Calci)) com transporte a destino final para o Aterro Sanitário de Lamas. 

O efluente final da ETAR é lançado na ribeira do Carvalho, afluente do rio Alviela, cujas 

nascentes conhecidas por "Olhos de Água". A EPAL possui a captação de água, desde 1880. O 

rio Alviela tem um comprimento aproximado de 37 km e a sua Bacia Hidrográfica, com uma 

superfície de cerca de 327 km2, tem origem no Maciço Calcário Estremenho, formação cársica 

com aquíferos sensíveis a contaminação. 

No desenho 4 apresenta-se a planta de implantação da ETAR, constando do desenho 5 o 

respetivo diagrama funcional. 

2.5.2 PRINCIPAIS PROCESSOS E OPERAÇÕES DE TRATAMENTO 

2.5.2.1 Fase Líquida 

TRATAMENTO PRELIMINAR 

Atualmente, a ETAR de Alcanena possui duas obras de entrada que recebem separadamente 

efluentes de origem industrial e efluentes de origem doméstica. O processo de tratamento do 

efluente industrial inicia-se com a sua admissão na respetiva obra de entrada, dotada de três 

parafusos de Arquimedes que, estão em funcionamento, embora se esteja a dar prioridade à 

operação dos grupos eletrobomba, por regulação das boias de nível. Dois dos parafusos 

apresentam capacidade de elevação limitada, devido a desgaste. Após a elevação inicial, o 

efluente é submetido a um processo de gradagem para remoção de sólidos grosseiros, seguido 

de desarenação e desengorduramento, onde são retiradas as areias e gorduras, respetivamente, 

e tamisação para remoção de sólidos de menor dimensão. Estas operações ocorrem num 

sistema de dois canais, sendo as areias removidas transportadas para aterro. As gorduras 

removidas são armazenadas e encaminhadas diariamente para aterro. A obra de entrada do 

efluente doméstico possui um sistema compacto com gradagem. 
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Uma das linhas adicionais à obra de entrada do efluente industrial apenas funciona entre as 1h 

e 3h da manhã, período durante o qual as indústrias de curtumes podem proceder à descarga 

de efluentes resultantes da operação de caleiro. Dadas as características destes efluentes, 

previamente ao 1º estágio do tratamento biológico são submetidas a tratamento de sulfuretos, 

através de oxidação por oxigénio “puro”. 

Na Figura 2.4 apresentam-se fotografias dos parafusos de Arquimedes, da gradagem, do 

desarenador/desengordurador da ETAR de Alcanena.  

       
a)     b)                                                 c) 

Figura 2.4 – Fotografias de diferentes órgãos da ETAR de Alcanena: a) parafusos de Arquimedes; b) gradagem; 

c) desarenador 

TRATAMENTO BIOLÓGICO 

Na ETAR de Alcanena, o tratamento biológico por lamas ativadas é efetuado em dois estágios. 

No 1º estágio do tratamento, o efluente industrial proveniente do tratamento preliminar é 

encaminhado para dois tanques de equalização, em paralelo, dotados de sistema de arejamento 

(difusores de ar). O arejamento promove a degradação da matéria orgânica, reduzindo deste 

modo a carga poluente à entrada do 2º estágio biológico.  

Seguidamente, o efluente é submetido a tratamento químico, através da adição de reagentes em 

câmara dedicada (incluindo coagulantes e floculantes), de forma a promover a aglomeração de 

partículas. O tratamento químico é efetuado com cal, coagulante (cloreto férrico) e um 

polielectrólito. A adição de cal e cloreto de ferro (III) permite subir o pH e promover a precipitação 

do crómio e outros metais, bem como o fósforo. O floculante (polielectrólito aniónico) facilita a 

formação de flocos e consequente sedimentação. 

O 1º estágio biológico termina com o processo de decantação nos decantadores “primários”, nos 

quais ocorre a sedimentação dos flocos formados na unidade anterior. Parte das lamas são 

recirculadas para o início do 1º estágio, sendo o restante (lamas em excesso) reencaminhado 

para o tratamento da fase sólida da ETAR. 

O 2º estágio do tratamento biológico inicia-se na câmara de repartição de caudal, que distribui o 

efluente proveniente do 1º estágio (juntamente com o efluente doméstico) por três linhas 

paralelas (duas na linha nova da ETAR e uma na linha antiga). À semelhança do estágio anterior, 

consiste num processo de tratamento biológico por lamas ativadas, embora se destine não só à 

oxidação da matéria orgânica, mas também à remoção de azoto. Neste estágio, cada linha 
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possui uma primeira cuba anóxica, seguida de três cubas arejadas. Está instalado um sistema 

de recirculação de nitratos, da zona aeróbia para a zona anóxica, para além da recirculação de 

biomassa. Assim, o tratamento biológico inicia-se com a fase de desnitrificação nos tanques 

anóxicos, seguida de nitrificação e decomposição aeróbia da matéria orgânica nos tanques 

aeróbios.  

Posteriormente, o efluente é encaminhado para os decantadores secundários, onde parte das 

lamas é recirculada para o início do 2º estágio e a as lamas em excesso são encaminhadas para 

o início do 1º estágio. O efluente clarificado é descarregado na Ribeira do Carvalho. 

No Quadro 2.6 apresentam-se as caraterísticas do tratamento órgãos de tratamento biológico da 

ETAR. 

Quadro 2.6 - Caraterísticas do tratamento órgãos de tratamento biológico 

 

Operações/Processos de 

Tratamento
Características

1º Estágio Biológico

Oxidação Biológica

Nº de tanques 2

Diâmetro 38 m

Altura Útil 4.5 m 

Altura Total 5 m

Volume útil 5 100 m
3

Área  2 267 m
2

Volume total 11 330 m
3

Volume útil total 10 200 m
3

Decantação 

Nº de tanques 2

Diâmetro 21 m

Altura Útil 1.9 m

Volume 772 m
3

Área 692 m
2

Volume útil total 1 315 m
3

2º Estágio Biológico

Oxidação Biológica

Linha Velha

Nº de tanques 4 (1 cuba anóxica + 3 cubas aeróbias)

Dimensões totais 15 x 60 x 3 m

Volume total 2 700 m
3

Linha Nova

Nº de tanques
8 (2 linhas com 1 cuba anóxica + 3 cubas 

aeróbias)

Dimensões totais 36 x 72 x 4 m

Volume total 13  068 m
3

Decantação 

Nº de tanques 2

Diâmetro 24 m

Altura Útil 2.4 m

Volume 1 260 m
3

Área 904 m
2

Volume útil total 2 520 m
3
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Em face do caudal de projeto, de 10 000 m3/dia, consideram-se adequados os parâmetros de 

funcionamento dos reatores e decantadores, com cargas hidráulicas, respetivamente, de 0.6 m/h 

e tempos de retenção de 3 h (1º estágio) e 0.5 m/h e tempo de retenção de 6 h (2º estágio).  

Na Figura 2.5 apresenta-se fotografias dos tanques de lamas ativadas dos 1º e 2º estágio e 

respetivos decantadores. 

    
a)     b) 

    
c)     d) 

Figura 2.5 – Fotografias da ETAR de Alcanena: a) Tanques de equalização/arejamento do 1º estágio; b) decantadores 

1º estágio; c) tanques de lamas ativadas 2 º estágio; d) decantadores 2º estágio 

2.5.2.2 Fase Sólida 

As lamas em excesso são enviadas para espessador, sendo o espessado resultante desta fase 

conduzido ao filtro de prensas. As escorrências voltam ao início da linha de tratamento. 

O filtro de prensas tem 150 quadros e funciona a cerca de 15 a 16 kg de pressão, tendo cada 

ciclo de filtração a duração média de 1.5 horas, e permite obter lamas com cerca de 65% de teor 

de água. Os bolos resultantes são estabilizados por adição de Calci, uma mistura comercial de 

cal, cinzas e cimento. Diariamente, são produzidas cerca de 50 a 70 toneladas de lama 

estabilizada na ETAR. 

O ar removido da linha do tratamento das lamas (espessador/filtro) é tratado em torres de 

absorção química, com hipoclorito, soda cáustica e ácido sulfúrico.  

Na Figura 2.6 apresentam-se fotografias do espessador gravítico, dos filtros prensa, do sistema 

de adição de Calci às lamas desidratadas e das torres de absorção química. 
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As lamas estabilizadas são enviadas para o Aterro Sanitário de lamas, enquanto que as 

escorrências e drenados são reencaminhados para o início do tratamento na ETAR. 

    
a)     b) 

    
c)     d) 

Figura 2.6 – Fotografias da ETAR de Alcanena: a) espessador gravítico; b) filtros prensa; c) sistema de adição de Calci; 

d) torres de absorção química 

2.6 ANÁLISE SUMÁRIA DE CUSTOS DE REPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

O sistema de drenagem de águas residuais de Alcanena inclui, para além das infraestruturas 

pluviais (valetas e tubagens em meio urbano, bem como sarjetas e sumidouros), rede de águas 

residuais domésticas, com serviço de percurso, emissários domésticos, emissários industriais, 

estações elevatórias e ramais domiciliários. No seu conjunto, o sistema inclui também e com uma 

expressão dominante em termos de complexidade e encargos, a ETAR de Alcanena, que tem 

sofrido, ao longo de mais de três décadas, melhoramentos e beneficiações. 

No seu conjunto, o sistema inclui mais de 80 km de coletores, 8 sistemas elevatórios, mais de 

3 km de condutas elevatórias e várias ETAR, sendo a ETAR de Alcanena atualmente configurada 

e projetada para uma população até 400 000 e.p (equivalente populacional). 

No Quadro 2.7 apresenta-se, de forma grosseira, o custo total estimado de reposição de ativos 

(ou seja, assumindo custos de obra nova, em 2020) baseado em expressões empíricas 

adaptadas de ERSAR 2016, agravadas com um fator de correção tendo em atenção um 

desfasamento temporal e as caraterísticas das infraestruturas. 
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Quadro 2.7 - Infraestruturas de transporte e tratamento de águas residuais – custos de reposição 

 

O valor total do património construído do sistema de águas residuais de Alcanena ascenderá a 

cerca de 70 milhões de euros, dos quais 60% correspondem à ETAR de Alcanena. Assumindo 

o indicador da ERSAR para a taxa de reabilitação (AR07) definido como "a percentagem média 

anual de coletores com idade superior a dez anos que foram reabilitadas nos últimos cinco anos"  

e que deve situar num intervalo entre 1 e 4%, para o serviço ser considerado, neste indicador, 

de boa qualidade, e assumindo que a grande parte dos coletores de Alcanena  apresenta mais 

de 10 anos, e uma taxa de reabilitação de 1 a 2%, o valor médio total (AR) de investimento para 

esse efeito ascenderia a cerca de 0,7  a 1,4 MM €/ ano, dos quais cerca de 60% corresponderia 

à ETAR. Em Portugal, esse indicador, atualizado a 2019, está longe de atingir, em média 

ponderada, o valor desejável (0,3% para AR). 

 

Infraestrutura Dimensão 
Valor

[€]

Tubagem em PVC/PP 51 620            12 010 000,00 €               

Tubagem em Betão/Grés 4 179              571 000,00 €                   

Não conhecido 2 486              372 000,00 €                   

Emissários Industriais e obras complementares 25 500            7 000 000,00 €                

Ramais domiciliários 7 615              3 559 000,00 €                

Total 58 286            23 512 000,00 €               

Tubagem em PVC 2 798              335 000,00 €                   

Não conhecido 190                 21 000,00 €                     

Total 2 988              356 000,00 €                   

Estações elevatórias 8                    2 254 000,00 €                

Total 8                    2 254 000,00 €                

Estação de tratamento de Alcanena 400 000           43 499 000,00 €               

Total 400 000           43 499 000,00 €               

69 621 000,00 €               

Nota: Valor do coletor de efluente industrial obtido a partir do contrato de empreitada, mediante 

aplicação de fator de agravamento médio

Estações elevatórias (Nº)

Estações de tratamento (pop. Eq.)

Valor Total

Coletores gravíticos (m)

Condutas elevatórias (m)
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3. ATUAL DESEMPENHO HIDRÁULICO, ESTRUTURAL E AMBIENTAL 

3.1 ASPETOS GERAIS 

O sistema de saneamento de Alcanena, dada a forte contribuição industrial, apresenta fortes 

riscos de impactes muito negativos no ambiente. Dadas as fortes cargas e concentrações 

poluentes nos efluentes, a variabilidade temporal das descargas, agravadas pelas afluências 

indevidas, e apesar dos esforços para melhorar o desempenho da ETAR, não tem sido cumprida 

a licença de descarga. 

Neste capítulo são descritos os principais problemas de desempenho do sistema de drenagem 

(doméstico e industrial) e da ETAR de Alcanena, entre os quais se incluem os seguintes: 

• Ocorrência de sulfuretos e libertação de gás sulfídrico, com odores ofensivos, corrosão e 

toxicidade. 

• Afluências indevidas (infiltração e precipitação) e descarga de excedentes (“overflows”) da 

rede doméstica em tempo de chuva. 

• Controlo não completo da quantidade e qualidade da descarga dos efluentes industriais. 

Refere-se ainda a existência de trechos sem ventilação e autolimpeza, sendo sistemáticas as 

ocorrências reportadas à AQUANENA e à Câmara Municipal de odores ofensivos provenientes 

do sistema de drenagem industrial e da própria ETAR. Os reduzidos declives dos troços finais 

dos emissários, aliados à frequente entrada em carga destes troços, mesmo em tempo seco (em 

resultado do ponto de funcionamento dos grupos eletrobomba posicionados na obra de entrada 

da ETAR, no que respeita a emissários industriais), impedem a ventilação natural e a autolimpeza 

dos coletores, contribuindo para o agravamento do assoreamento e libertação de odores 

ofensivos. 

3.2 TOXICIDADE E CORROSÃO NO SISTEMA DE SANEAMENTO DE ALCANENA 

3.2.1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

A presença de sulfatos, microrganismos e matéria orgânica em águas residuais, na ausência de 

oxigénio dissolvido (anaerobiose), traduzem-se nas condições ideais para a formação de 

sulfuretos. Essa combinação é comum em redes domésticas, e será naturalmente bastante 

agravada com a existência de contribuições industriais ricas em sulfureto (curtumes, 

petroquímica, pasta de papel, processamento de matéria animal). 

Em sistemas tipicamente domésticos, a concentração de sulfuretos não excede, em média 1 a 2 

mg/l. Em sistemas com contribuição industrial estes valores podem ser mais elevados. 
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Quando se verificam concentrações nulas de oxigénio dissolvido (OD) na massa líquida, em caso 

de existência de nitratos, tornam-se preferenciais para o fornecimento de oxigénio à comunidade 

bacteriana facultativa, podendo assim evitar a ocorrência de septicidade. Porém, quando todo o 

oxigénio fornecido pelo ião nitrato é consumido, estabelecem-se rapidamente condições de 

anaerobiose estrita, e o ião sulfato passa a ser utilizado para a obtenção de oxigénio, através da 

sua redução a sulfureto por ação das bactérias sulfato-redutoras (BSR), de acordo com a 

equação genérica: 

𝑆𝑂4
−2 + 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 → 𝑆−2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2  

O ião sulfureto (S-2) rapidamente reage com os iões de hidrogénio (H+) existentes na massa 

líquida, dando origem á forma parcialmente ionizada do ião hidrogenosulfureto (HS-) e ao 

denominado sulfureto de hidrogénio (H2S). Dependendo de certas condições como a 

temperatura, mas sobretudo do pH da água, existem diversas espécies que podem coexistir em 

simultâneo (Figura 3.1). A título de exemplo, em águas naturais, a 20ºC e pH=7, a distribuição 

HS-/H2S é de 50% cada. 

 

Figura 3.1 – Concentração de equilíbrio das espécies de sulfuretos em função do pH (Matos, 1992) 

Das diferentes espécies de sulfuretos existentes, apenas o H2S tem a capacidade de 

transferência da massa líquida para a atmosfera do coletor (e demais infraestruturas), ficando 

disponível na sua forma gasosa (usualmente denominado por gás sulfídrico). O H2S é um gás 

de solubilidade moderada em água. A 20ºC, uma solução de água pura que contenha 3.85 mg/l 

de H2S consegue produzir uma concentração de 0.1% (ou 1000 ppm) no ar em contacto com 

esta. 

É na fase gasosa do coletor que pode então ocorrer a libertação de H2S para o exterior do sistema 

originando odores indesejados, a criação de atmosferas potencialmente tóxicas ou a corrosão 

de materiais. Pode ainda ocorrer o transporte do gás sulfídrico para jusante (através sobretudo 

do efeito de arrastamento da massa líquida ou de variações acentuadas de pressão) ou para 

montante (caso se verifiquem por exemplo obstruções a jusante que obriguem o ar a subir na 

direção inversa), pelo que as condições de ventilação dos coletores terão grande influência nos 

locais onde ocorrerão problemas. 
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A corrosão do betão em sistemas de águas residuais resulta, maioritariamente de processos 

biológicos que ocorrem no biofilme existente na superfície dos coletores exposta à fase gasosa, 

sendo por isso usualmente denominada por corrosão microbiologicamente induzida (CMI). 

Esse mecanismo pode ser sucintamente descrito por uma sequência de três etapas 

fundamentais, que se iniciam com um processo abiótico de carbonatação e acidificação do gás 

sulfídrico libertado da massa líquida, seguido pela produção biológica de ácido sulfúrico que, ao 

interagir com o betão origina subprodutos de volume significativamente superior ao do cimento 

intacto, provocando assim a sua expansão e fissuração interna (Jiang et al., 2014; Gutierrez et 

al., 2016). 

Em infraestruturas novas, este processo normalmente não se verifica devido à elevada 

alcalinidade da sua superfície (com valores de pH a rondar os 12) decorrente da hidratação do 

cimento, e que dá origem à formação de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). Contudo, em condições 

anaeróbias, ocorre a libertação de H2S e CO2 para a atmosfera do coletor, dando origem a 

processos de carbonatação e neutralização do gás sulfídrico, reduzindo o pH da sua superfície. 

Nesta etapa de acidificação inicial (cujos valores de pH rondam o 9) ocorrem condições para o 

crescimento e propagação de microrganismos oxidantes de enxofre e sulfuretos (Joseph et al., 

2012).  

De seguida, em presença de elevados teores de humidade relativa, i.e., acima de cerca de 85% 

(Matos, 1992), as bactérias oxidantes de enxofre, maioritariamente das espécies Thiothrix sp., 

Thiobacillus plumbophilus, Thiomonas sp. e Halothiobacillus neapolitanus, originam ácido 

sulfúrico através da oxidação do gás sulfídrico que entra em contacto com a superfície molhada 

do coletor, ou demais infrastruturas que se encontrem acima do nível da massa líquida. Este 

processo origina uma descida mais acentuada de pH (até cerca de 2), criando condições para o 

aparecimento de espécies acidogéneas oxidantes de enxofre. É de referir que podem coexistir 

no biofilme outros microrganismos (fungos e bactérias heterotróficas) que atuam sinergicamente 

na oxidação do enxofre/sulfureto (Gutierrez et al., 2016).  

Com a presença de ácido sulfúrico, surgem dois subprodutos importantes da corrosão, 

nomeadamente o gesso (gipsito ou sulfato de cálcio hidratado) e a etringita (sulfatoaluminio de 

cálcio), cujos volumes variam entre 124% a 700% em relação ao volume do cimento (Parande et 

al., 2006; Jiang et al., 2014) e cuja expansão se crê ser responsável pela fissuração e 

subsequente aumento da superfície do coletor exposta à corrosão. 

Para além dos efeitos de degradação dos materiais por ação da corrosão, o gás sulfídrico é um 

elemento tóxico, que origina odores ofensivos, e cuja presença em sistemas de drenagem pode 

representar um risco elevado para a saúde humana (Quadro 3.1). 

De facto, os riscos para a saúde ocupacional e incidentes com trabalhadores, resultantes da 

exposição ao H2S em sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, têm sido bem 

documentados na literatura, continuando a ser uma preocupação na atualidade (Christia-Lotter 

et al., 2007; Yalamanchili e Smith, 2008; Ventura Matos et al., 2020). Os seus efeitos na saúde 
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humana dependem da duração do tempo de exposição e da concentração à qual uma pessoa 

está exposta, podendo variar desde simples irritação ocular, dor de cabeça e náuseas (em 

concentrações até 50-100 ppm) até à paragem respiratória ou mesmo morte instantânea (Matos, 

1992; WHO, 2000). 

Quadro 3.1 – Impactes do gás sulfídrico na saúde humana 

 

Ao realizar atividades de operação e manutenção (O&M), os trabalhadores são sujeitos a uma 

série de riscos acrescidos de segurança e saúde (S&H), originando frequentemente acidentes e 

pedidos de indemnização. Estes perigos são gravemente agravados em estruturas confinadas, 

tais como órgãos de retenção de caudal, tanques ou estações elevatórias, que são 

frequentemente mal ventilados (Yeh et al., 2010). Estas situações levaram à criação ou melhoria 

de quadros regulamentares e diretrizes sobre práticas e métodos de segurança, tais como a 

norma sobre a Série de Avaliação de Saúde e Segurança do Trabalho (OHSAS 18001) ou a 

Diretiva 2009/161/UE da Comissão Europeia, entre outras. Estes documentos incluem diretrizes 

específicas para a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) para trabalhadores de 

sistemas de saneamento, bem como recomendações sobre limites máximos de exposição a H2S 

(variando entre 5 e 10 ppm num turno de trabalho, até um máximo de 50 ppm de exposição 

instantânea). 

Em suma, o sulfureto de hidrogénio (ou gás sulfídrico na sua forma gasosa), é uma das formas 

de sulfuretos dissolvidos e a sua importância para o comportamento dos sistemas deve-se, 

principalmente, às seguintes causas: 

• Odor que provoca, que é dentro dos gerados no interior das águas residuais, dos mais 

intensos e desagradáveis. 

• Criação de ambientes tóxicos, por vezes mortais, no interior de atmosferas confinadas ou 

mal ventiladas. 

• Criação de condições para a ocorrência de corrosão em coletores, câmaras de visita, poços 

de bombagem, câmaras repartidoras de caudal e órgãos ou equipamentos de estações de 

tratamento. 

• Contribuição para a ocorrência, em situações excecionais, de atmosferas explosivas. 

• Contribuição para o mau ou irregular funcionamento de estações de tratamento. 

H2S [ppm]

Morte instantânea

Limite de percepção

Impactes

Limite para irritação ocular 

(Limite de reconhecimento: 0.00047 ppm)

Dor de cabeça, náusea, irritação de olhos e garganta. 

Perda de olfato e lesões respiratórias

Edema pulmonar

Paragem respiratória

10-20

50-100

150-250

300-500

500-700

> 1000

< 0.00021
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3.2.2 PRINCIPAIS PROBLEMAS   

O sistema de Alcanena apresenta um histórico de dificuldades derivadas da presença de 

sulfuretos nas redes de drenagem, devido às características dos efluentes industriais aí 

rejeitados, provenientes sobretudo das indústrias de curtumes. 

O carácter altamente poluente da indústria de curtumes provocou problemas ambientais de tal 

maneira graves, que os organismos estatais consideraram prioritário intervir para resolver a 

situação. Deu-se então início à construção do sistema de Alcanena, que foi realizado por diversas 

fases durante as décadas de 80 e 90 para servir as unidades industriais e os efluentes 

domésticos das povoações locais. Apresenta-se a título de exemplo no Quadro 3.2 a carga 

poluente dos efluentes de curtumes, por tonelada de pele em bruto tratada, por cada um dos 

processos normais de curtume. 

Quadro 3.2 – Quantidade de carga contaminante por tonelada de pele em bruto (adaptado de Hidra, 2014).  

 

Em 2010, a ARH Tejo, em articulação com a CM de Alcanena e a AUSTRA (Associação de 

Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena), entendeu desenvolver 

o projeto de reabilitação do sistema de drenagem e a rede de coletores foi alvo de uma 

reabilitação profunda, com separação dos efluentes domésticos e industriais. 

No entanto, as intervenções em termos de controlo da fase gasosa (i.e. confinamento, transporte 

e tratamento de compostos voláteis e de odores ofensivos, como é o gás sulfídrico no interior 

dos coletores) não foram levadas a cabo na totalidade, e verificam-se atualmente riscos de 

odores ofensivos ao longo do sistema, mas principalmente na zona da ETAR. Os resultados das 

campanhas de monitorização de sulfuretos e gás sulfídrico presentes no subcapítulo 3.1, do 

presente relatório, vêm comprovar a necessidade de medidas de beneficiação de desempenho 

do sistema, nessa vertente. 

3.3 AFLUÊNCIAS INDEVIDAS - ASPETOS QUANTITATIVOS 

Fundamentalmente, existem três tipos de influências indevidas principais aos sistemas de 

drenagem: 

• Escoamento direto pluvial (em regra, por ramais ou ligações indevidas, ou por entrada direta 

de descarga de linhas de água). 

Tipo de Poluente Curtume ao Crómio Curtume Vegetal

Cloretos 160 kg 160 kg

Nitrogénio 10 - 40 kg 10 - 40 kg

Sulfuretos 40 kg 40 kg

Alcalinidade pH 10 pH 10

Sólidos Totais 70 - 200 kg 70 - 200 kg

Óxido de crómio 4,5 kg ----

Gorduras 10 - 100 kg 10 - 100 kg

CQO 60 kg O2 85 kg O2

CBO 175 kg O2 175 kg O2
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• Infiltração do aquífero (através de coletores e caixas de visita degradadas ou mal construídas, 

usualmente implantadas em zonas de reduzidas cotas). 

• Descargas de águas residuais não licenciadas (neste caso de unidades industriais) ou não 

medidas/quantificadas. 

Relativamente às afluências indevidas de origem pluvial, como se relatou anteriormente, no 

subcapítulo 2.3, observa-se com frequência, em tempo de chuva, um incremento bastante 

significativo dos caudais transportados sobretudo pelo emissário doméstico, com a entrada em 

carga dos troços a jusante (nas imediações da ETAR). Nessas ocasiões, os caudais de ponta 

afluentes à ETAR podem ser 2 a 5 vezes superiores, ou mesmo mais, aos caudais médios de 

tempo seco. 

Constata-se, igualmente, que a contribuição de afluências indevidas em tempo seco, por 

infiltração, nas câmaras de visita da rede industrial tem uma expressão considerável, denotando 

problemas construtivos e estruturais. Visitas técnicas efetuadas ao sistema de Alcanena 

permitiram observar diversas câmaras de visita dos emissários industriais que apresentavam, 

em particular no emissário da Gouxaria, entradas de caudal “em jato” através defeitos estruturais, 

designadamente de ligações de coletores mal seladas (como ilustrado na Figura 3.2). 

  

Figura 3.2 - Exemplo de câmara onde se verificou a ligação de ramais mal selados (Cx. GXi7.073). 

Refere-se que a contribuição da componente desfasada, do aquífero, perdura muito para lá da 

ocorrência da precipitação, e pode estender-se pelo semestre "seco". O mês de agosto é, 

tipicamente, aquele em que praticamente não ocorre precipitação e em que o nível freático se 

encontra mais baixo.  

Discriminar a componente de infiltração do aquífero é um processo complexo, que requer 

investigação. Uma das metodologias a que se pode recorrer é técnica da razão isotópica 

(isótopos de oxigénio O16/O18), mas que só fornece bons resultados quando a origem da água 

residual é diversa da do aquífero local, e se as diferentes origens apresentarem diferentes razões 

isotópicas, o que permite fazer o balanço e identificar a percentagem de água infiltrada. Contudo, 

esse não é o caso do sistema de Alcanena, dadas as origens de água de abastecimento, e por 

isso a estimativa da componente de infiltração, sem recurso aos isótopos, será necessariamente 

mais grosseira. 
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De acordo com a informação disponível, e apesar de não se conseguir quantificar com rigor a 

estimativa de infiltração nos emissários em tempo seco, sabe-se que a infiltração é muito menor 

em junho, julho ou setembro. O facto de mesmo durante esses períodos ter lugar uma afluência 

de caudais à ETAR significativamente superior à esperada por via da faturação, sugere a 

existência de caudais de descarga superiores aos previstos, constituindo afluências indevidas, 

com impacto económico na sustentabilidade dos ativos.  

 No que respeita às influências indevidas por descargas de águas residuais, a forma mais 

rigorosa de as estimar consiste em quantificar/controlar logo na origem, nas unidades industriais, 

os caudais descarregados no sistema, e não no sistema em alta, nos emissários, por balanço 

hídrico.  

Essa situação resulta do facto de ser muito complexo “fechar” o balanço hídrico em redes com 

escoamento com superfície livre, dado o tipo de escoamento (ser variável), com atenuações de 

caudais ao longo do trajeto, terem lugar contribuições ao longo de percurso, de origem freática,  

3.4 ANÁLISE DE RESULTADOS E EFICIÊNCIA DE TRATAMENTO DA ETAR 

Neste subcapítulo, são reportados os dados de desempenho da ETAR relativamente aos 

parâmetros SST, CQO, CBO5 e NH4
+, no afluente bruto e no efluente tratado, nos últimos três a 

quatro anos, entre 2017 e 2020. A seleção destes parâmetros baseia-se na sua 

representatividade relativamente à situação atual da ETAR, confirmando a necessidade de 

medidas adicionais relativamente ao cumprimento da licença de descarga. A título 

exemplificativo, são apresentados, nos parágrafos seguintes, alguns gráficos correspondentes 

aos anos de 2019 e 2020 (até setembro). Os VLE (Valores Limite de Emissão) constantes dos 

gráficos do efluente tratado, correspondem aos valores da licença de descarga da ETAR de 

Alcanena à data (fora do período de estiagem), sendo 35 mg/L para os SST, 125 mg/ O2 L para 

a CQO, 25 mg/O2 L para a CBO5 e 10 mg/L para o NH4
+. Em período de estiagem, a CBO5 desce 

para 20 mg/l. 

Na Figura 3.3 e na Figura 3.4 apresentam-se as concentrações de sólidos suspensos totais para 

o afluente bruto e o efluente tratado na ETAR, entre janeiro de 2019 e setembro de 2020. 

     

Figura 3.3 – Concentração de SST no afluente bruto (à esquerda) e no efluente (à direita) da ETAR, no ano de 2019 
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Figura 3.4 – Concentração de SST no afluente bruto (à esquerda) e no efluente (àdireita) da ETAR, no ano de 2020 

Nas Figura 3.5 a Figura 3.6 apresentam-se as concentrações de carência química de oxigénio 

para o afluente bruto e o efluente tratado na ETAR, entre janeiro de 2019 e setembro de 2020. 

     

Figura 3.5 – Concentração de CQO no afluente bruto (à esquerda) e no efluente (à direita) da ETAR, no ano de 2019 

    

Figura 3.6 – Concentração de CQO no afluente bruto (à esquerda) e no efluente (àdireita) da ETAR, no ano de 2020 

Nas Figura 3.7 a Figura 3.8 apresentam-se as concentrações de carência bioquímica de oxigénio 

na ETAR, entre janeiro de 2019 e setembro de 2020. 

Nas Figura 3.9 a Figura 3.10 apresentam-se as concentrações de NH4
+ para o afluente bruto e 

para o efluente tratado na ETAR, entre janeiro de 2019 e setembro de 2020. 
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Figura 3.7 – Concentração de CBO5 no afluente bruto (à esquerda) e no efluente (à direita) da ETAR, no ano de 2019 

     

Figura 3.8 – Concentração de CBO5 no afluente bruto (à esquerda) e no efluente (à direita) da ETAR, no ano de 2020 

    

Figura 3.9 – Concentração de NH4
+ no afluente bruto (à esquerda) e no efluente (à direita) da ETAR, no ano de 2019 

    

Figura 3.10 – Concentração de NH4
+ no afluente bruto (à esquerda) e no efluente (à direita) da ETAR, no ano de 2020 

EFICIÊNCIAS GLOBAIS DE TRATAMENTO 

No Quadro 3.3 a Quadro 3.6 apresentam-se as eficiências globais do tratamento entre 2017 e 

2020, para os parâmetros SST, CQO, CBO5 e NH4
+. As eficiências de tratamento na ETAR são 
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bastante elevadas, dado o tipo de tratamento, tipicamente entre 90 e 99% para todos os 

parâmetros em análise. Contudo, dada a muito relevante carga poluente dos efluentes da 

indústria de curtumes que aflui à ETAR de Alcanena, não é possível satisfazer os exigentes 

requisitos de descarga em vigor. 

De notar que a eficiência do sistema depende, em certo grau, das condições climatéricas diárias 

e mensais, nomeadamente temperatura e precipitação, e das cargas poluentes afluentes, que 

apresentam alguma variabilidade mensal, com elevadas diferenças, designadamente nos 

períodos em que a maior parte das unidades industriais interrompe a laboração. Uma análise 

comparativa consistente deve ser baseada, assim, na totalidade do ano. De referir, também, que 

a partir da data de entrada em gestão da AQUANENA, em 2019, a frequência de amostragem 

aumentou consideravelmente, pelo que os resultados mais recentes não são totalmente 

comparáveis com os resultados de anos anteriores. 

Em qualquer dos casos, considera-se que os resultados obtidos são os expectáveis, em face 

das condições reais de funcionamento do sistema, mas não permitem, de forma sustentada, a 

satisfação da atual ou da futura licença. 

Quadro 3.3 – Eficiências globais de remoção de SST da ETAR de Alcanena entre 2017 e 2020 

 

Quadro 3.4 – Eficiências globais de remoção de CQO da ETAR de Alcanena entre 2017 e 2020 

 

Quadro 3.5 – Eficiências globais de remoção de CBO5 da ETAR de Alcanena entre 2019 e 2020 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

2017 86% 96% 96% 98% 97% 97% 96% 94% 96% 97% 95% 96% 95%

2018 94% 95% 95% 97% 97% 97% 98% 97% 95% 95% 95% 95% 96%

2019 96% 97% 96% 94% 96% 97% 96% 98% 97% 96% 88% 80% 94%

2020 89% 93% 91% 94% 96% 96% 96% 96% 98% 95% 97% 96% 95%

SST

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

2017 94% 95% 95% 95% 95% 94% 94% 93% 94% 95% 93% 93% 94%

2018 95% 96% 95% 96% 97% 96% 95% 94% 95% 95% 96% 96% 95%

2019 95% 97% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 95% 94% 90% 89% 95%

2020 89% 90% 89% 94% 93% 93% 91% 94% 94% 93% 94% 95% 92%

CQO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

2017 - - - - - - - - - - - - -

2018 - - - - - - - - - - - - -

2019 98% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 99% 96% 97% 96% 94% 98%

2020 94% 94% 94% 98% 99% 97% 95% 98% 98% 99% 99% 99% 97%

CBO5
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Quadro 3.6 – Eficiências globais de remoção de NH4
+ da ETAR de Alcanena entre 2019 e 2020 

 

ANÁLISE DOS DADOS E PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO 

Pela análise dos resultados, verifica-se uma variabilidade temporal significativa nos três 

parâmetros em análise, com uma tendência clara demostrativa da impossibilidade de satisfazer 

os requisitos de descarga dos efluentes. Os afluentes brutos apresentam concentrações muito 

elevadas, em termos de SST (em regra entre 1 000 e 4 000 mg/l), CQO (em regra entre 3 000 e 

9 000 mg/l), CBO5 (em regra entre 1 000 e 4 000 mg/l) e NH4
+ (em regra entre 0.5 e 70 mg/L). 

Os requisitos de descarga raramente foram satisfeitos para qualquer dos quatro parâmetros nos 

últimos 4 anos, ou seja, e referindo a médias mensais, a ETAR nunca cumpriu os limites impostos 

pela licença de descarga para os parâmetros de SST e CQO, sendo que para a CBO5 e o NH4
+ 

apenas cumpriu muito pontualmente. 

Verifica-se que a eficiência da ETAR é elevada. Todavia, mantém-se a impossibilidade de 

satisfazer os VLE impostos pela atual licença de descarga, o que implica, também, uma elevada 

dificuldade em cumprir, de forma sustentável, os limites mais rigorosos contemplados no projeto 

da futura licença. 

Cruzando os dados de concentração no afluente e efluente com as eficiências globais de 

tratamento, conclui-se que o cerne da problemática incide nas elevadas concentrações destes 

parâmetros no caudal admitido na ETAR. De facto, comparando valores típicos de um efluente 

doméstico em Portugal (800 mg/l para CQO, 350 mg/l para CBO5 e 500 mg/l para SST), com as 

concentrações médias do afluente bruto à ETAR de Alcanena (doméstico e industrial) (cerca de 

5 500 mg/l para a CQO, 3 000 mg/l para a CBO5 e 2 600 mg/l para SST) verifica-se um 

agravamento de concentrações entre 500% e quase 1000%, relativamente a esgoto típico 

doméstico. 

Esta disparidade de valores evidencia a forte componente industrial da massa líquida afluente à 

ETAR, também confirmada pela proporção entre o caudal afluente doméstico e o afluente 

industrial, da ordem de 1 para 5. As indústrias locais, em que predominam os curtumes, são 

indústrias que produzem efluentes com cargas poluentes muito elevadas e de limitada 

biodegradabilidade. 

Relativamente às concentrações de NH4
+ no efluente final, é possível concluir que os teores mais 

elevados de amónia se verificaram em meses de maior pluviosidade. De facto, e tendo em 

consideração que poderão existir diversas ligações indevidas ao sistema doméstico e industrial, 

a ocorrência de precipitação traduz-se em caudais afluentes à ETAR mais diluídos. As 

características do caudal afluente à ETAR, com elevada diluição, nos meses em que se verifica 

o aumento da pluviosidade, provocam uma diminuição na concentração de biomassa autotrófica 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

2017 - - - - - - - - - - - - -

2018 - - - - - - - - - - - - -

2019 98% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 99% 98% 95% 98% 96% 98%

2020 98% 98% 97% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 98% 98% 99% 98%

NH4
+



 

28 

por fenómenos de “washout”, afetando diretamente a eficiência do processo de remoção de 

azoto. As bactérias nitrificantes, responsáveis pela conversão de amónia em nitratos 

(nitrificação), têm uma reduzida taxa de crescimento quando compradas com as bactérias 

heterotróficas. Em tempo húmido, é possível que sejam arrastadas do sistema, comprometendo 

a eficiência da nitrificação. Adicionalmente, este tipo de bactérias é sensível à toxicidade dos 

efluentes. 

Esta problemática poderá ser solucionada através da implantação de medidas, a montante da 

ETAR, com vista à limitação das afluências indevidas em tempo de chuva, nomeadamente, 

controlo das ligações indevidas através da instalação de câmaras de regulação de caudal e 

garantia de estanquidade dos emissários, nomeadamente das câmaras de vista. Estas 

infraestruturas permitem limitar, de forma eficaz, o caudal afluente à ETAR, a fim de não afetar 

os processos de tratamento biológico. 

Nos Quadro 3.7 e Quadro 3.8 apresentam-se os valores máximos admissíveis para parâmetros 

das águas residuais a rejeitar no Sistema de Alcanena, de acordo com o Quadro A e Quadro B 

do Anexo I do Regulamento dos Sistema de Águas Residuais aprovado em Assembleia Geral 

da AUSTRA, de 17 de março de 2014, que regula a descarga das águas residuais domésticas e 

industriais na rede de coletores e a deposição das lamas e resíduos gerados no Sistema de 

Alcanena.  

Quadro 3.7 – Valores máximos admissíveis para parâmetros das águas residuais a rejeitar no Sistema de Alcanena 

(AUSTRA, 2014) 

 

Parâmetro CL1 CL2 CL2A CL3 CL3A CL4 CL5 CL6 CL7

SST (mg/L) 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 000   4 500   500      

CQO (mg/L) 15 000 12 000 12 000 12 000 12 000 6 000   10 000 700      

Cloretos (mg/L) 15 000 12 000 12 000 12 000 12 000 300      - -

Sulfuretos (mg/L) 30       30       8         30       8         8         -

Crómio Total (mg/L) 90       90       90       15       15       60       - -

Gorduras (mg/L) 500      500      500      500      500      50       -

a definir 

caso a 

caso

Classe 1 — Unidade industrial de curtumes que processe maioritariamente operações de ribeira;

Classe 2 — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo completo crómio;

Classe 2A — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo completo crómio, sem operações de 

depilação e caleiro;

Classe 3 — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo completo vegetal ou com outro processo 

alternativo;

Classe 3A — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo completo vegetal ou com outro processo 

alternativo, sem operações de depilação e caleiro;

Classe 4 — Unidade industrial de curtumes que processe recurtume, tingimento e acabamentos;

Classe 5 — Operadores de Gestão de Resíduos (Prestadores de Serviços);

Classe 6 — Restantes unidades industriais e outros utilizadores;

Classe 7 — Município.
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Quadro 3.8 – Valores máximos admissíveis pontuais para parâmetros expressos em mg/l das águas residuais a rejeitar 

no Sistema de Alcanena (AUSTRA, 2014) 

 

Analisando os valores do Quadro 3.7, conclui-se que, em termos médios, as concentrações do 

afluente bruto da ETAR se encontram, genericamente, dentro dos limites estabelecidos pelo 

regulamento no que respeita a descargas industriais na rede (para classe CL5 ou inferior). Nesta 

ótica, e dado o contexto atual da massa de água recetora e dos valores estabelecidos no projeto 

da licença de descarga da ETAR, considera-se importante uma reflexão sobre a pertinência dos 

valores máximos admissíveis constantes do regulamento, e da forma de gerir as descargas, 

compatibilizando essa reflexão com as intervenções de beneficiação da ETAR que serão 

realizadas para cumprimento da licença. 

Merece especial realce uma análise fundamentada do parâmetro “sulfuretos”, não só no que 

respeita aos valores máximos admissíveis (30 mg/l para as classes CL1 e CL2) mas sobretudo 

no que respeita aos valores máximos pontuais, nomeadamente, de 100 mg/l para a classe CL1 

e de 60 mg/l para as classes CL2 e CL3. 

Trata-se de valores particularmente elevados, se se apresentar sob a forma solúvel (HS- e H2S), 

e com elevado potencial de impacte negativo. Crê-se que a concentração máxima pontual de 

sulfuretos de sulfuretos dissolvidos não deveria exceder, tendencialmente, 15 mg/l, para reduzir 

o risco de elevados impactes negativos. Será também útil, no que respeita à gestão integrada do 

sistema, monitorizar em contínuo a descarga de sulfuretos dissolvidos das atividades industriais 

principais e, com base nesses resultados e em simulações com modelo apropriado, atribuir 

horários diversos, de descarga, em função do tempo de percurso até à ETAR. 

Considera-se, ainda, de igual importância, a realização de ações de fiscalização junto das 

unidades industriais, para verificação das condições de operação e de descarga das unidades 

de pré-tratamento individual (UPI). Já se encontra prevista, no Regulamento em vigor, que “as 

águas residuais provenientes dos banhos de caleiro devem ser dessulfuradas e descarregadas 

nos coletores, no período previamente estabelecido pela Entidade Gestora com um valor de pH 

compreendido entre 10 e 12,5 “. 

A futura medição em continuo de sulfuretos e de pH, nas UPI e nas três estações de controlo 

(uma por emissário) e a simulação com modelo apropriado, do tipo AEROSEPT, desenvolvido 

no IST, em Portugal, ou WATS (Wastewater Anaerobic Transformations in Sewers), 
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desenvolvido na Universidade de Aalborg, Dinamarca, permitirá então suportar as opções de 

gestão do sistema mais adequadas, em termos dos horários ótimos para as descargas.  

Por agora, e em face dos resultados, o que se pode concluir é que chegam à ETAR 

concentrações de sulfuretos muito superiores aos limites máximos de descarga, e que os valores 

que chegam à ETAR, em face dos resultados do modelo, são seguramente inferiores aos das 

concentrações medias de sulfuretos nos efluentes que são descarregados por unidades 

industriais. 

 Em face da toxicidade da massa líquida, e dos fenómenos de oxidação e transferência de massa 

que ocorrem no percurso, é virtualmente impossível que a concentração de sulfuretos na massa 

líquida aumente ao longo do percurso dos emissários, sem que sejam por afluências diretas das 

unidades industriais. Pode também referir-se que os tempos de percurso no sistema, em 

qualquer dos emissários, em superfície livre, são inferiores a 2 a 3 h, sendo importante que as 

descargas dos efluentes de banhos de caleiro tenham todas lugar num mesmo espaço de tempo.  

Outro aspeto fundamental é o controlo das afluências pluviais e de infiltração (responsáveis pela 

descarga de excedentes em tempo de chuva) e da qualidade da água no interior do sistema, por 

forma a melhorar, por essa via, a eficiência da própria ETAR. Os sulfuretos têm impacte na ETAR 

não só ao nível dos odores ofensivos, toxicidade e corrosão de infraestruturas de construção civil 

(betão e elementos metálicos como tampas e grades), mas também ao nível do aumento da 

carência química instantânea de oxigénio, da dificuldade de decantação de sólidos suspensos e 

de limitação das eficiências de operações de espessamento/tratamento de lamas. Ou seja, o 

comportamento da ETAR depende do desempenho do sistema de drenagem e da forma como o 

afluente chega à ETAR, pelo que as intervenções devem iniciar-se a montante, no sistema de 

drenagem. Deverá ser também equacionado um tratamento terciário que permita remover a 

carga poluente em excesso (nomeadamente, SST, CQO e CBO5), de modo a cumprir os valores 

limites de descarga. 

3.5 DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA ETAR  

Em 2019, a AQUANENA adjudicou ao Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), uma prestação 

de serviços que contemplava a inspeção às instalações e equipamentos mecânicos e hidráulicos 

e a avaliação técnica às condições de funcionalidade, operacionalidade e de segurança das 

infraestruturas elétricas e equipamentos constituintes da ETAR de Alcanena. 

A avaliação, executada por área funcional, com resumo em 14 fichas de caracterização, permitiu 

identificar quatro níveis de urgência de intervenção: pouco urgente, urgente, muito urgente e 

emergente, sendo considerados 6 intervenções muito urgentes ou emergentes. Em síntese as 

conclusões do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) foram as seguintes, por grau de 

criticidade decrescente: 
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GRAU CRÍTICO 

• Reatores Biológicos: Desgaste rápido de equipamentos. Delaminação do betão. Oxidação e 

corrosão de equipamentos, órgãos, fixações, elementos de ligação. Fugas. Válvulas de corte 

inadequadas. Grau critico. 

• Calagem: Corrosão e ferrugem em estrutura metálica, ligações flangeadas e silo de cal. 

• Hidropressora/Furo: Corrosão em equipamentos, tubos, acessórios. Fugas. Ausência ou 

incorreta aplicação de fixações e suportes. 

GRAU MAIOR DE CRITICIDADE 

• Obra de Entrada de efluente doméstico: Desgaste de equipamentos, oxidação e corrosão de 

elementos. Empeno do veio extensor da válvula.  

• Obra de Entrada de efluente industrial: Corrosão, desgaste e degradação de equipamentos 

e elementos de ligação. Delaminação do betão. Incorreta ligação de materiais. Ausência de 

suportes e fixações.  

• Desarenamento, sala compressores: Oxidação e corrosão de equipamentos. Fuga de óleo. 

• Decantadores Primários: Fissura em pilar. Oxidações e corrosão em órgãos e equipamentos. 

Falta de meios de acesso.  

• Arejamento: Delaminação e fissuração do betão, armadura exposta. Abatimentos. 

Degradação do revestimento interno de tanques. Oxidação e corrosão de equipamentos. 

• Bombagem Recirculação: Corrosão, ferrugem em equipamentos e tubagem. Fugas. 

Reparações inadequadas de fugas. 

• Bombagem de Lamas: Corrosão e ferrugem em órgãos de manobra. Degradação de 

tubagem e elementos de ligação. 

• Espessadores de Lamas: Fuga de óleo em equipamento. Corrosão e ferrugem em 

equipamentos, órgãos, tubos, fixações, estrutura do passadiço, grelha e patins. 

Destacamento de material. Fuga em fuso de válvula.  

• Desidratação de Lamas: Oxidação e corrosão em tubagens e RAC. Fugas. Reparação 

inadequada de fuga.  

• Desodorização: Fuga em equipamentos e tubagens. Corrosão e ferrugem em elementos de 

ligação e suportes. 

GRAU MENOR DE CRITICIDADE 

• Gradagem/desarenamento: Oxidação e corrosão. Equipamentos em manutenção.  

• Tratamento químico: Oxidação e corrosão em equipamentos e tubagem. Fugas.  

• Tratamento com Oxigénio Líquido: Oxidação e corrosão em equipamentos, órgãos, 

tubagens, fixações. Incorreta ligação de materiais.  

• Decantadores Secundários: Furos e corrosão em estrutura. Empolamento e destacamento 

de revestimento.  

• Sala dos Compressores: Contaminação ferrosa do inox. Equipamento em manutenção. 

Manómetro danificado.  

Durante a inspeção foram ainda observadas situações anómalas nos edifícios e pavimentos, 

designadamente: situações de abatimento de pavimento; delaminação do betão com armadura 
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exposta, fissuras e desprendimento do betão; descolamento de alvenaria; deficiência da 

impermeabilização de reservatórios/tanques em betão; lajes danificadas.  

Na Figura 3.11 a Figura 3.14 apresentam-se alguns registos dessas situações, de corrosão e 

ferrugem, entre outras, denotando mau estado de conservação. 

     

Figura 3.11 - Estado de degradação geral de equipamentos 

      

Figura 3.12 - Estado de degradação de equipamentos (parafusos de Arquimedes) 

  

   Figura 3.13 - Fuga de efluente 
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Figura 3.14 - Ferrugem e corrosão 

O valor estimado para as reparações imediatas, excluindo os parafusos de Arquimedes e outros 

equipamentos de grande porte, foram anteriormente estimados pela Aquanena em 302 000 €. 

Desce 2019 até ao presente tem-se levado a cabo diversos trabalhos de manutenção e de 

reabilitação na ETAR, sobretudo de equipamentos e instalações que atingiram o seu tempo de 

vida útil. Como exemplo, essas intervenções incluem ações de limpeza e reparação de estruturas 

metálicas, com decapagem e pintura e substituição de equipamentos, sobressaindo a 

substituição das 1800 membranas difusoras de ar de um dos tanques de homogeneização. 

Essas intervenções já ascenderam a mais de 60 000 Eur. 

Em face da agressividade do meio, todos os ambientes expostos ao gás sulfídrico ( superfícies 

não molhadas) devem ser especialmente protegidos.  

As estruturas de betão devem ser protegidas com pinturas epoxídicas ou equivalente, em três 

demãos, impermeáveis aos gases, e as estruturas metálicas com decapagem e pinturas 

apropriadas antiácido, e com tubagens preferencialmente em inox,  em vez de ferro fundido.  
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4. PLANEAMENTO, EXECUÇÃO E RESULTADOS DE CAMPANHAS EXPERIMENTAIS E 

ANÁLISES LABORATORIAIS 

4.1 PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DE CAMPANHAS NO SISTEMA DE DRENAGEM 

4.1.1 CAMPANHAS DE INSPEÇÃO 

4.1.1.1 Síntese do trabalho efetuado 

Entre julho e dezembro de 2020 teve lugar uma campanha de levantamento cadastral de trechos 

dos emissários industriais, em que foi preenchida, para cada câmara de visita, uma ficha de 

diagnóstico com identificação das principais patologias registadas pelas equipas no terreno, 

nomeadamente pelos técnicos da AQUANENA, sendo as componentes observadas as 

seguintes: dispositivo de fecho; corpo da câmara de visita; envolvente; problemas e patologias. 

Foram inspecionadas, nesse período, um total de 321câmaras de visita com a distribuição por 

sistema (Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria). Posteriormente foram completadas as campanhas, 

já em janeiro de 2021, com levantamento de todas as câmaras de visita dos emissários 

industriais, e introduzida a totalidade das caixas inspecionadas em ficheiro SIG. Os resultados 

obtidos constam da Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Distribuição das câmaras inspecionadas por sistema. 

4.1.1.2 Principais problemas e patologias 

DISPOSITIVO DE FECHO 

A avaliação do dispositivo de fecho das câmaras de visita baseou-se na classificação do estado 

das diversas componentes da tampa, de acordo com as principais anomalias observadas no 

decorrer do levantamento cadastral. As componentes consideradas foram: 

• Estado do fecho – Classificado em Bom, Danificado ou degradado, Inexistente e Não 

aplicável (NA).  

• Estado da tampa – Classificada em Boa, Pontos de corrosão, Elevada corrosão, Partida, 

Ausência e NA.  

216

152

259

Monsanto (MS) Vila Moreira (VM) Gouxaria (GX)
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• Estado do aro - Classificada em Bom, Pontos de corrosão, Elevada corrosão, Partido, 

Ausência e NA. 

• Borracha de vedação – Classificada em Boa, Partida, Inexistente e NA. 

Na Figura 4.2, apresenta-se o resumo do levantamento, em que são quantificadas as câmaras 

de visita que apresentam cada um dos tipos de anomalias observados. 

 

Figura 4.2 - Anomalias detetadas nos dispositivos de fecho. 

No caso do estado do fecho, verificou-se que cerca de 68% se encontra danificado ou degradado, 

sendo que das 627 câmaras de visita analisadas, apenas 135 (22%) foram avaliadas como 

estando em bom estado. 

Também se observou, que a maioria das câmaras de visita (94%) apresentavam sinais de 

corrosão na tampa (Corrosão e Elevada corrosão), e que apenas 32 (5%) se apresentam em 

bom estado. Na Figura 4.3, apresentam-se exemplos de tampas de câmaras de visita 

inspecionadas. 

423

135

67 2

Estado do fecho 

Danificado/Degradado Bom NA Inexistente

246

341

32
3 5

Estado da tampa 

Corrosão Elevada corrosão Bom Partida NA

357

1

29

240

Estado do aro

Solto Ausência Partido NA

80

211

10

326

Borracha de vedação

Bom Inexistente Partido NA
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Figura 4.3 - Exemplos de câmaras de visita com a tampa em bom estado (Esq.) e em elevado estado de corrosão (Dir.). 

Relativamente ao estado do aro, em cerca de 57% das câmaras de visita encontra-se solto, o 

que indicia elevados níveis de corrosão, e cerca de 5% estão partidos. Na Figura 4.4, 

apresentam-se dois exemplos de câmaras de visita, uma com o aro solto e a outra com o aro 

partido. 

 

Figura 4.4 - Exemplos de câmaras de visita com o aro partido (Esq.) e solto (Dir.). 

No caso das borrachas de vedação, verifica-se que o critério de avaliação escolhido não se 

aplicou (NA) a cerca de metade dos casos (52%), e que em aproximadamente 13% dos casos 

está em bom estado.  

De forma geral, conclui-se que a maioria das componentes dos dispositivos de fecho necessitam 

de intervenção, sendo a corrosão o principal fator responsável pelas anomalias observadas. 

CORPO DA CÂMARA DE VISITA 

A avaliação do corpo da câmara de visita atribuiu uma classificação aos diferentes elementos de 

construção civil, nomeadamente no que diz respeito ao seu estado de conservação e 

funcionalidade, tendo sido avaliados os seguintes fatores: 

• Estado das escadas e guarda-corpos – Classificada em Boa, Pontos de corrosão ou solto, 

Partida, Inexistente e NA.  

• Estado do revestimento / pintura – Classificado em Bom, Empolado, Com fissuras, 

Descascado/Juntas não seladas, Inexistente e NA.  

• Infiltrações / Fissuras – Classificado em Ausência, Infiltrações nas paredes ou juntas, 

Fissuras e NA. 

• Tipos de infiltração – Classificado em Humidades, Escorrências; Jato fino; Jato forte e NA. 

• Estado da soleira – Classificado em Bom, Pontos de corrosão, Elevada corrosão, Partida, 

Inexistente e NA.  
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• Estado das paredes – Classificado em Bom, Com fissuras e problemas nas juntas, 

Armaduras à vista, Anéis partidos e NA.  

• Ligações ao intercetor – Classificado em Boa, Partida, Esmagada, Fora do encaixe ou 

ausência e NA.  

Na Figura 4.5, apresenta-se o resumo do levantamento cadastral com classificação das câmaras 

de visita de acordo com os tipos de anomalias observados.  

  

Figura 4.5 - Anomalias detetadas no corpo das câmaras de visita. 
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Relativamente ao estado das escadas e guarda-corpos, apenas 5 câmaras de visita 

inspecionadas foram avaliadas como estando em mau estado. 

Em relação ao revestimento/pintura, apenas cerca de 68% foi avaliado como estando em bom 

estado, sendo que a maioria das anomalias detetadas consistiu em empolamento, com 

aproximadamente 25% das câmaras de visitas (160 câmaras de visita). Nas Figura 4.6 e Figura 

4.7, representam-se exemplos de anomalias de revestimento, detetadas nas campanhas de 

inspeção. 

 

Figura 4.6 - Exemplos de câmaras de visita onde se verifica o empolamento do revestimento (Esq.) e onde o 

revestimento está incompleto (Dir.). 

 

Figura 4.7 - Exemplos de câmaras de visita onde se verifica existência de fissuras no revestimento (Esq.) e onde 

existem juntas não seladas (Dir.). 

No que diz respeito à estanquidade, cerca de 363 câmaras de visita (58%) não mostraram 

indícios de infiltração, sendo o tipo de infiltração mais comum a que ocorre nas juntas, com 60 

ocorrências (9%), seguindo-se a infiltração por fissuras (2%). Existem ainda cerca de 194 

câmaras (31%) onde o sistema de avaliação adotado não foi aplicável, uma vez que 

correspondem a infiltrações com outro tipo de origem. Em relação aos tipos de infiltração, o mais 

comum são as humidades, com 106 casos (17%), seguindo-se as escorrências com 63 (10%) e 

os jatos (fino e forte) com 7 registos (1%). Existem ainda 94 câmaras de visita (15%) onde não 

existem dados relativos ao tipo de infiltração. A Figura 4.8, diz respeito a exemplos de infiltração, 

e na Figura 4.9, apresentam-se exemplos relativos a infiltração. 
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Figura 4.8 - Exemplos de câmaras de visita com infiltrações nas juntas (Esq.) e com infiltração por fissuras (Dir.). 

 

Figura 4.9 - Exemplos de câmaras de visita onde se observou a ação conjunta de escorrências com humidades (Esq.) e 

com jatos finos (Dir.). 

No que diz respeito ao estado da soleira, aproximadamente 92% das câmaras estavam em bom 

estado (574 câmaras), cerca de 43 câmaras (7%) apresentam sinais de corrosão (27 

pontualmente e 16 em grau elevado) e 1 soleira encontrava-se partida. Na Figura 4.10, 

apresentam-se dois exemplos de anomalias referentes à soleira das câmaras. 

 

Figura 4.10 - Exemplos de câmaras de visita com soleira com um grau elevado de corrosão (Esq.) ou partida (Dir.). 

Em relação às paredes, aproximadamente 93% das câmaras não apresentam sinais de 

anomalias, e das restantes, em 17 câmaras observaram-se problemas nas juntas (3%), 6 (1%) 

apresentavam fissuras e em 19 (3%) a armadura estava à vista. Em 5 câmaras de visita foi ainda 

possível detetar mais do que um tipo de anomalias. Na Figura 4.11 apresenta-se dois exemplos 

de anomalias nas paredes das câmaras de visita. 
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Figura 4.11 - Exemplos de câmaras de visita com problemas nas juntas e armaduras à vista. 

Relativamente às condições das soleiras e estado das paredes, o valor NA deve-se, em alguns 

casos, ao facto de se terem observado níveis de água bastante elevados, o que impossibilitou a 

avaliação de acordo com os critérios estabelecidos, situação que se exemplifica na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Exemplos de câmaras em carga, o que impossibilitou a correta aplicação dos critérios de avaliação. 

No que diz respeito à ligação do emissário à parede da câmara, foram observados problemas 

em 9 câmaras (1%), sendo que em 10 câmaras não foi possível verificar o estado da ligação, 

devido ao elevado nível de água na câmara. 

No decorrer das campanhas, também foi observada a existência de ramais mal instalados e 

selados, como mostra a Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Exemplos de ramais mal selados 

De forma geral, os corpos das câmaras de visita apresentam-se em bom estado, confirma-se, 

no entanto, a necessidade de revestimento de cerca de 199 câmaras de visita (32%), que 

apresentam grande desgaste devido à atmosfera corrosiva. 
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ENVOLVENTE 

Relativamente ao estado da envolvente, avaliou-se a envolvente da câmara de visita ao nível do 

remate e estado de conservação do pavimento. Este fator foi avaliado em Bom, Degradado ou 

ligeiro assentamento, Partido e NA. Na Figura 4.14, apresenta-se o resumo do levantamento 

efetuado em que são quantificadas as câmaras de visita de acordo com os tipos observados de 

anomalias. 

No que diz respeito à envolvente, 165 câmaras (26%) apresentavam um bom estado de 

conservação e remate do pavimento, e 19 câmaras (3%) apresentam problemas. Relativamente 

aos casos onde os critérios de avaliação adotados não se aplicam, a maioria diz respeito a 

câmaras com o nivelamento da tampa sobrelevada, como mostra a Figura 4.15. 

 

Figura 4.14 - Anomalias detetadas na envolvente das câmaras de visita. 

 

Figura 4.15 - Exemplos de câmaras classificadas com NA. 

DIVERSOS  

Para alem dos aspetos mencionados anteriormente, foram ainda consideradas as seguintes 

patologias: acumulação de sedimentos na soleira; odores; espumas; entrada de raízes no interior 

da câmara; sinais de entrada em carga. 

Na Figura 4.16 apresenta-se o resumo da avaliação, no que respeita a acumulação de 

sedimentos, odores, espumas, raízes e sinais de entrada em carga. 

165

12

6

1
443

Envolvente (Remate do pavimento)

Bom Degradado ou ligeiro assentamento Partido ou com assentamento Degradado NA
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Figura 4.16 - Anomalias detetadas nas campanhas de inspeção às câmaras de visita. 

Os resultados das campanhas permitiram concluir que em 296 câmaras (cerca de 47% das 

câmaras), existem sinais de entrada em carga, em 229 câmaras (37%) verifica-se a acumulação 

de detritos e em 549 câmaras (88%) foram detetados odores ofensivos. Também foram 

identificadas 7 câmaras (1%) onde se observou a existência de espumas. Na Figura 4.17 estão 

representados dois exemplos de anomalias detetadas no decorrer das campanhas de inspeção 

e cadastro. 

 

Figura 4.17 - Exemplos de câmaras onde se observaram espumas (Esq.) e acumulação de sedimentos (Dir.). 

SÍNTESE DE RESULTADOS DAS CAMPANHAS DE INSPEÇÃO. 

Em síntese, considera-se que os trechos de emissários inspecionados, no que respeita às 

câmaras de visita da rede industrial, se encontram com um nível de degradação apreciável, em 

face da sua curta idade, nomeadamente no que respeita às tampas das câmaras de visita. 

A maioria das câmaras de vista apresenta o corpo e as escadas em boas condições.  

A razão da degradação prende-se com as elevadas concentrações de sulfuretos, que excedem, 

por vezes de forma significativa, os limites máximos previstos no regulamento de descarga, e 

possivelmente problemas construtivos e de execução da obra. 

Verifica-se ainda, do ponto de vista do desempenho, acumulação de sedimentos (inexistência 

de autolimpeza) em cerca de 37% das câmaras de visita, e sinais de entrada em carga em mais 

de 47% das câmaras de visita, sendo que a maioria destas anomalias acontece nos trechos de 

jusante dos emissários, onde os diâmetros são maiores, as inclinações menores e o nível freático 

está mais próximos do solo, resultando em caudais de infiltração mais elevados. Os resultados 

7
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Espumas Entradas em carga Acumulação de detr itos Cheiros
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da campanha de inspeção também vieram realçar um dos maiores problemas do sistema 

industrial, a existência de odores, tendo sido registado a sua existência na maioria das câmaras 

de visita o que seria à partida expectável. 

Crê-se que com medidas de controlo de afluências indevidas, de reabilitação das câmaras e 

restabelecimento do funcionamento dos parafusos de Arquimedes, da obra de entrada da ETAR, 

grande parte dessas anomalias deixarão de se verificar.  

Na Figura 4.19 apresenta-se o exemplo de uma ficha de cadastro preenchida. No Anexo II do 4º 

relatório de progresso, intitulado “Relatório de Progresso da Simulação e Avaliação do 

Desempenho do Sistema de Drenagem e das Medidas de Beneficiação” e correspondente às 

fases 5 e 6 da prestação de serviços, é apresentada com detalhe toda a informação coligida, 

decorrente do trabalho de campo. 

As recomendações de reabilitação das câmaras de visita constam no subcapítulo 8.3.1 deste 

documento. A obra de entrada da ETAR é alvo de projeto de execução. 

 

Figura 4.18 – Exemplo de uma ficha de cadastro preenchida (frente). 
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Figura 4.19 – Exemplo de uma ficha de cadastro preenchida (verso). 

4.1.2 MONITORIZAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO E CAUDAIS 

4.1.2.1 Síntese do trabalho efetuado 

No âmbito da presente Assessoria Técnica, foi entregue à AQUANENA, a 30 de abril de 2020 

uma Nota Técnica com o objetivo de estabelecimento de critérios e requisitos para uma 

campanha de monitorização de avaliação de sulfuretos no sistema de drenagem, e de ensaios 

de otimização de dosagem de reagentes. No âmbito desta Nota Técnica, deu-se ênfase ao 

estabelecimento de critérios e requisitos para seleção de locais e procedimentos de recolha e 

amostragem, definição de variáveis e periodicidade de recolha/monitorização de variáveis de 

qualidade, na fase líquida e fase gasosa, com vista a caracterizar o desempenho do sistema do 

ponto de vista do balanço de sulfuretos, e calibrar o modelo de previsão AeroSept+ (Aerobiose 

e Septicidade em sistemas de águas residuais). 

Paralelamente às campanhas de monitorização das variáveis de qualidade, também foram 

monitorizados os caudais industriais e a precipitação, com o objetivo de calibrar não só o modelo 

SWMM, como também o modelo de previsão AeroSept+. 

Foram recomendados pontos de monitorização nos três emissários industriais (Sistema de 

Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria), com a sua localização indicada na Figura 4.20. 
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Figura 4.20 - Representação esquemática dos pontos escolhidos para as campanhas de monitorização. 

As campanhas de monitorização, foram levadas a cabo pela AQUANENA, com apoio da empresa 

CONTIMETRA, no que respeita a medição de caudais e precipitação, e em estreita colaboração 

com a HIDRA. 

4.1.2.2 Monitorização de variáveis hidráulicas 

Na campanha de monitorização das variáveis hidráulicas, estava prevista a implementação de 

apenas três postos de medição. No entanto, devido à impossibilidade de instalação do 

equipamento numa das câmaras de visita planeadas, no sistema de Monsanto (Msi6.019.A), 

optou-se pela solução indicada na Figura 4.20 (com Q01 (MSi6.015) e Q02 (MSi5.063)). 

No Quadro 4.1 estão indicados alguns dos valores estatísticos referentes às variáveis hidráulicas 

do sistema de drenagem, nomeadamente a altura do escoamento (hesc), velocidade do 

escoamento (Vesc), Temperatura (T) e caudal (Q). Foi também adicionado ao quadro informação 

relativamente ao diâmetro do coletor (D), a jusante do nó onde ocorreu a medição. Os valores 

indicados dizem respeito a todas as amostras recolhidas, e não apenas aos dias considerados 

como tempo seco.  
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Quadro 4.1 - Resultados de monitorização das variáveis hidráulicas do sistema de drenagem. 

 

Pela análise do Quadro 4.1, verifica-se que os valores máximos da altura do escoamento 

medidos no sistema de Monsanto, nos pontos Q01 e Q02, são superiores ao diâmetro do coletor 

de jusante, o que demonstra que as câmaras de visita entraram em carga. Este fenómeno pode 

ser observado na medição feita a 13 de maio, no ponto Q02, dia em que se verificou a ocorrência 

de precipitação (Figura 4.21). A existência de valores nulos nas variáveis medidas decorre da 

paragem de funcionamento do equipamento (Figura 4.22), ou da falta de precisão do mesmo 

face às reduzidas afluências. Em todo o caso, é visível a enorme disparidade entre o caudal de 

ponta máximo e o caudal médio, 5 a 10 vezes superior nos maiores diâmetros (> 600 mm) e 17 

vezes no caso do menor diâmetro.  

 

Figura 4.21 – Exemplo de resultados da medição realizada no dia 11 de Maio de 2020, no posto Q01. 

hesc (m) Vesc (m/s) T (ºC) Q (L/s)

Min. 0. 0. 14. 0.

Máx. 0.81 1.58 32.9 77.43

Méd 0.09 0.18 19.31 4.64

Min. 0.1 0. 16.1 0.

Máx. 1.76 0.55 31.8 74.9

Méd 0.16 0.18 22.45 10.25

Min. 0. 0. 0. 0.

Máx. 0.37 1.42 30.2 115.13

Méd 0.08 0.83 19.82 21.28

Min. 0.06 0. 15.3 0.

Máx. 0.4 1.09 34.9 136.56

Méd 0.12 0.41 22.5 17.24

0.63

D

(m)

0.32

0.71

0.63

Valores Medidos

Q04

(GXni7.102)

Data inicio Data final

07/04/2020 23/07/2020

08/04/2020 30/07/2020

08/04/2020 30/07/2020

08/04/2020 30/07/2020

Local de 

monitorização
Valor

Q01

(MSni6.015)

Q02

(MSni5.063)

Q03

(VMi4.076)
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Figura 4.22 – Exemplo de resultados da medição realizada no dia 14 de Julho de 2020, no posto Q03. 

4.1.2.3 Monitorização de precipitação 

Para a monitorização da precipitação, foram instalados 3 udómetros, conforme o indicado na 

Figura 4.20. Os registos de precipitação iniciaram-se no dia 9 de Abril e terminaram no dia 31 de 

Julho, ininterruptamente. 

No Quadro 4.2 estão registadas as precipitações totais nos udómetros e nos Quadro 4.3 a 

Quadro 4.5, alguns eventos de precipitação. 

Com a informação recolhida em tempo seco (dias sem precipitação, com 72 h de tempo seco 

antecedente), é possível definir as curvas padrão de tempo seco e proceder-se à calibração do 

modelo SWMM. A definição das curvas padrão de tempo seco é importante para estimar, face 

aos caudais totais, as afluências pluviais em tempo de chuva e correlacionar as precipitações 

registadas nos udómetros com a magnitude dessas afluências. 

Quadro 4.2 - Precipitação registada pelos udómetros durante a campanha de monitorização (mm). 

 

Precipitação 

(mm)
Abril Maio Junho Julho Total

U01 70.2 50.1 2.4 2.5 125.2

U02 84 83.6 0.8 2.4 170.8

U03 54.2 54.9 0 1.2 110.3

Total 208.4 188.6 3.2 6.1 406.3
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Quadro 4.3 - Eventos e valores de precipitação registados pelo udómetro U01. 

 

Quadro 4.4 - Eventos e valores de precipitação registados pelo udómetro U02. 

 

15 / 4 16 / 4 17 / 4 20 / 4 9 / 5 10 / 5 11 / 5 12 / 5 13 / 5 14 / 5 15 / 5

0:00 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:00 4.40 0 0.30 0 0.20 0 4.80 0 0 0 0

2:00 1.00 0 3.60 0 0 0.10 2.90 0 0 0 0

3:00 0 0 1.00 0 0 2.80 0.70 0 0 0 0

4:00 0 0 0 0 0 2.80 0.80 0 0 0 0

5:00 0 5.00 3.70 0 0 0 0.20 0 0 0 0

6:00 0 9.10 2.80 0 0 0 0 0 0.80 0 0

7:00 0 2.70 0.40 0 0 0.10 0.60 0 0.70 0 0

8:00 0.10 1.30 0 0 0 0 0 0 0.60 0 0

9:00 0 0 0 0 0 0 0.10 0 0 0 0

10:00 0.10 0 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0

11:00 1.10 0 0 0.20 0.10 0 1.80 0 0 0 0

12:00 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0

13:00 0.10 0.10 0 1.80 0.70 0 0 0 0 0 0

14:00 0 0 0 7.10 1.00 0 0.90 3.70 0 0 0

15:00 0.10 0 0 2.60 0 0 0 0.50 0 0 0

16:00 0.90 0.10 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0

17:00 1.00 0 0 2.00 0.10 0 0 0 0 0 0

18:00 0 0.70 0 0.70 0 0 0 0 0 0 0

19:00 0 0 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0

20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21:00 0 0 0 0 1.50 0.10 0 0 0 0 0

22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23:00 0 0 0 0 0.10 0.10 0 0 0 0 0

Total (mm) 8.9 19.00 11.80 14.70 5.50 6.00 12.80 4.20 2.10 0.00 0.00

Hora
U01

15 / 4 16 / 4 17 / 4 20 / 4 9 / 5 10 / 5 11 / 5 12 / 5 13 / 5 14 / 5 15 / 5

0:00 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:00 5.40 0 1.30 0 0 0 4.40 0 0 1.50 0

2:00 0.90 0 2.20 0 0 0.10 3.70 0 0 0.30 0

3:00 0 0 0 0 0 3.70 0.90 0 0 0 0

4:00 0 0 0.10 0 0 3.40 0.70 0 0 0.10 0

5:00 0.10 3.20 6.70 0 0 0.10 0.70 0 0 0 0

6:00 0 8.50 7.20 0 0 0.10 0 0 0 0 0

7:00 0 4.00 0.20 0 0 0 0.80 0 0.70 0 0

8:00 0.10 1.70 0.10 0 0 0 0 0 0.10 0 0

9:00 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0.10 0.10 0

10:00 0.10 0 0 0 1.00 0 0 0 0.10 0 0

11:00 1.20 0 0 0.30 0.20 0 1.00 0 0.10 0 0

12:00 0.30 0 0 0.20 0 0 0 0 1.20 0.90 0

13:00 0 0.70 0 1.30 0.80 0 0 0 0 0.90 0

14:00 0 0 0 10.20 2.20 0 0.70 4.20 1.40 0 0

15:00 0 0 0 2.90 0 0 0 0.70 0.70 0 0

16:00 0.30 0 0 0.10 0 0.10 0 0 0 9.30 6.30

17:00 0.30 0 0 2.40 0.20 0 0 0 0 1.00 0.10

18:00 0 1.00 0 1.70 0 0 0 0 0 0.40 0

19:00 0 0.10 0 0.30 2.60 0 0 0.10 1.20 5.00 0

20:00 0 0 0 0 0 0.10 0 0 1.20 1.10 0.70

21:00 0 0 0 0.10 1.20 0.20 0 0 1.00 0.60 0

22:00 0 0 0 0 0 0.10 0 0 6.10 0 0

23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.20 0 0.20

Total (mm) 8.8 19.20 17.80 19.50 8.20 7.90 13.10 5.00 16.10 21.20 7.30

U02
Hora
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Quadro 4.5 - Eventos e valores de precipitação registados pelo udómetro U03. 

 

4.1.3 CURVAS PADRÃO DE TEMPO SECO 

REDE DOMÉSTICA  

Uma vez que não se realizaram campanhas de monitorização de caudal nas três frentes de 

drenagem que compõe a rede doméstica, não foi possível definir com rigor as curvas padrão de 

tempo seco. 

A medição dos caudais domésticos afluentes à ETAR, processa-se na conduta elevatória por 

intermédio de um medidor de caudal do tipo eletromagnético, próprio para condutas em pressão, 

sendo que no período de 9 de abril a 12 maio foi registado um caudal médio na ordem dos 19.2 

L/s, em tempo seco. 

 

Figura 4.23 - Caudais médios domésticos, registados à entrada da ETAR. 

15 / 4 16 / 4 17 / 4 20 / 4 9 / 5 10 / 5 11 / 5 12 / 5 13 / 5 14 / 5 15 / 5

0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:00 3.30 0 0.40 0 0 0 2.60 0 0 0.70 0

2:00 0.20 0 1.00 0 0 0.10 2.00 0 0 0 0

3:00 0 0 0 0 0 1.30 0.60 0 0 0 0

4:00 0 0 0.30 0 0 2.60 0.40 0 0 0.30 0

5:00 0 1.70 4.50 0 0 0.10 0.70 0 0 0 0

6:00 0 5.50 5.20 0 0 0 0.10 0 0 0 0

7:00 0.10 2.60 0.20 0 0 0 0.20 0 0.50 0 0

8:00 0.10 1.10 0 0 0 0 0.10 0 0.10 0 0

9:00 0 0 0 0 0 0 0.10 0 0 0 0

10:00 0.10 0 0 0 0.40 0 0 0 0.10 0 0

11:00 1.00 0 0 0.10 0.20 0 0.70 0 0 0.10 0

12:00 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0.60 1.20 0

13:00 0 1.20 0 0.80 0.20 0 0 0 0 0.10 0

14:00 0 0.10 0 6.10 2.70 0 0.50 6.80 0.90 0 0

15:00 0 0 0 1.80 0 0 0 0.20 0.60 0 0

16:00 0.40 0 0 0.20 0 0.10 0 0 0 6.10 4.80

17:00 0 0 0 2.60 0.20 0 0 0 0 0.10 0.10

18:00 0 0.20 0 0.80 0 0 0 0 0 0.40 0

19:00 0 0.10 0 0.10 1.30 0 0 0 1.50 2.70 0

20:00 0 0 0 0.30 0 0 0 0 1.00 0.30 0.70

21:00 0 0 0 0 0.40 0.20 0 0 0.60 0.20 0

22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.80 0 0

23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40 0 0

Total (mm) 5.3 12.50 11.60 12.80 5.40 4.40 8.00 7.00 10.10 12.20 5.60

Hora
U03
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SISTEMA INDUSTRIAL 

Na zona em estudo, predominam indústrias que desenvolvem a sua atividade na área dos 

curtumes, que devido ao seu processo industrial, produzem um efluente com elevado caudal. 

Para a definição das curvas padrão de tempo seco, apenas foram considerados os registos dos 

dias sem precipitação dos meses de maio a julho, uma vez que as medições efetuadas em Abril 

apresentaram valores anormalmente baixos, comparativamente aos restantes meses (derivado 

às restrições impostas pelo estado de emergência, devido à COVID-19). 

As Figura 4.24 a Figura 4.27 ilustram as curvas padrão de tempo seco, referentes aos dias de 

semana, obtidas para cada posto de medição de caudal (Q01 a Q04). Verifica-se que as 

descargas entre as 0h e as 3h (período de descarga do efluente resultante da operação de 

caleiro), são mais pronunciadas nas seções Q03 (Vila Moreira) e Q04 (Gouxaria) face a 

Monsanto, sendo superior em Vila Moreira. 

É importante salientar que, nas secções de medição Q02 a Q04, por estarem afastadas dos 

vários pontos de descarga, se verifica um desfasamento dos picos de caudal com atenuação da 

curva padrão. Em qualquer dos casos, verificam-se caudais ao longo das 24 h, com fatores de 

ponta instantâneos ou horários entre 1,5 e 2. 

 

Figura 4.24 - Curva Padrão de Tempo Seco (dias de Semana), no posto Q01 (Monsanto). 

 

Figura 4.25 - Curva Padrão de Tempo Seco (dias de Semana), no posto Q02 (Monsanto). 
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Figura 4.26 - Curva Padrão de Tempo Seco (dias de Semana), no posto Q03 (Vila Moreira). 

 

Figura 4.27 - Curva Padrão de Tempo Seco (dias de Semana), no posto Q04 (Gouxaria). 

4.1.4 SULFURETOS E GÁS SULFÍDRICO (MEDIÇÕES DE CAMPO E ANÁLISES EM LABORATÓRIO) 

4.1.4.1 Objetivos e planeamento 

Para um melhor conhecimento do sistema de drenagem de Alcanena, procedeu-se também à 

caracterização da evolução de parâmetros de qualidade da fase líquida e da fase gasosa, 

nomeadamente dos seguintes parâmetros: 

• Fase Líquida: pH, sulfuretos totais (ST), sulfuretos solúveis ou dissolvidos (SD), Carência 

Química de Oxigénio (CQO), Oxigénio Dissolvido (DO), temperatura. 

• Fase Gasosa: sulfureto de hidrogénio (H2S) em contínuo. 

A campanha de monitorização teve início a 22 de junho de 2020, tendo sofrido diversos ajustes 

de localização e procedimentos, tal como descrito sumariamente no Quadro 4.6. O ajuste das 

secções de monitorização encontra-se representado na Figura 4.28 (a azul). 
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Quadro 4.6 - Sumário de procedimentos para campanha de monitorização de sulfuretos e gás sulfídrico 

 

  

Figura 4.28 – Representação esquemática da alteração das secções de monitorização da campanha de avaliação de 

sulfuretos e gás sulfídrico  

4.1.4.2 Resultados de fase Líquida – Monitorização inicial (23 de junho a 3 de julho) 

Foram efetuadas recolhas diárias de amostras pontuais nos 4 pontos definidos, referentes a 

quatro horários distintos (nomeadamente nos períodos das 01H00, 03H00, 04H00 e 13H00), 

para a realização de ensaios analíticos aos parâmetros de pH, Temperatura, Sólidos Suspensos 

Totais, Oxigénio Dissolvido, CQO, Sulfuretos Totais e Sulfuretos Dissolvidos. 

Os dados de monitorização de fase líquida, obtidos desde o início da monitorização até à primeira 

semana de julho, apresentam-se nos Quadro 4.7 a Quadro 4.9. A ausência de caudal em alguns 

períodos de recolha impossibilitou a análise de alguns parâmetros previstos. 

Datas Etapas

30 abril 2020

Nota Técnica de estabelecimento de critérios e requisitos para campanha de

monitorização de avaliação de sulfuretos no sistema de drenagem, e de

ensaios de otimização de dosagem de reagentes.

22 junho 2020

Início da campanha de monitorização. 

Procedeu-se unicamente à instalação e ativação dos iscos de amostragem

nos 4 pontos previstos da fase líquida (P1.A, P2.A, P3 e P4), não tendo sido

possível instalar o medidor de gás sulfídrico. 

Realizaram-se amostragens de fase líquida durante 4 dias , nomeadamente a

22 - 24 de junho de 2020 e 26 - 27 junho 2020.

26 junho 2020
Procedeu-se à alteração dos locais de medição no emissário de Monsanto

(P1.A para P1.B) e Vila Moreira (P2.A para P2.B).

7 julho 2020

Instalação de medidor de gás sulfídrico e início de medição de fase gasosa,

com prolongamento do período de monitorização de fase líquida e rotatividade

do equipamento de medição de H2S.

29 julho 2020 Conclusão da campanha de monitorização de sulfuretos e gás sulfídrico.
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É de realçar a grande variabilidade dos parâmetros pH e CQO, as concentrações elevadas de 

sulfuretos totais, e as muito reduzidas concentrações de sulfuretos dissolvidos medidos, nos 

períodos iniciais de medição (fim de junho e início de julho). Com os valores obtidos, o rácio entre 

a concentração de sulfuretos dissolvidos e sulfuretos totais é, em média, inferior a 1%, que 

resultou seguramente, nesse período, de imperfeições na avaliação dos sulfuretos dissolvidos. 

Nas campanhas posteriores de julho, tal já foi corrigido.  

Nos dias 23 e 24 de junho as concentrações de sulfuretos na massa líquida foram inferiores ao 

limite de deteção para todas as amostras recolhidas (< 0.1 mg/L). No período seguinte foi 

possível medir concentrações muito mais elevadas de sulfuretos, devido à expectável entrada 

em funcionamento de um maior número de indústrias (com o levantamento das potenciais 

restrições derivadas da suspensão da atividade no âmbito de contingência do COVID-19). 

Quadro 4.7 - Resultados de monitorização de fase líquida na 1ª semana (23 e 24 de junho). 

 

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

01h00 24.9 6.86 < 0.1 < 0.1 24.9 4.08 < 0.1 < 0.1

03h00 25.2 7.36 < 0.1 < 0.1 25 4.11 < 0.1 < 0.1

04h00 25.2 7.47 < 0.1 < 0.1 484.8 23.8 4.09 < 0.1 < 0.1 3393.9

13h00 32.7 6.06 < 0.1 < 0.1 32.3 5.1 < 0.1 < 0.1

01h00 23.9 9.65 < 0.1 < 0.1 23 11.89 < 0.1 < 0.1

03h00 23.6 9.94 < 0.1 < 0.1 22.2 9.23 < 0.1 < 0.1

04h00 23.4 9.8 < 0.1 < 0.1 5721 22.1 9.36 < 0.1 < 0.1 3878.8

13h00 33.0 5.24 < 0.1 < 0.1 32.5 4.34 < 0.1 < 0.1

01h00 23.6 6.97 < 0.1 < 0.1

03h00 23.2 7.28 < 0.1 < 0.1

04h00 23.0 7.46 < 0.1 < 0.1 1842.4

13h00 30.1 7.43 < 0.1 < 0.1

01h00 26.2 7.75 < 0.1 < 0.1

03h00 26.1 7.72 < 0.1 < 0.1

04h00 25.6 7.89 < 0.1 < 0.1 290.9

13h00 36.6 7.29 < 0.1 < 0.1 32.2 7.06 < 0.1 < 0.1

01h00

03h00

04h00

13h00 25.8 7.4

23/06/2020 24/06/2020

P1.A

(MSni4.017)

P2.A

(SMC2)

P3

(SMC3)

P4

(GXnd4.028)

ETAR

Hora de 

recolha

Local de 

monitorização
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Quadro 4.8 - Resultados de monitorização de fase líquida na 1ª semana (26 e 27 junho). 

 

Quadro 4.9 - Resultados de monitorização de fase líquida na 2ª semana (2 e 3 julho). 

 

A variação espacial da concentração de sulfuretos ao longo do sistema poderá ter bastante 

relevância. De acordo com os dados obtidos no inicio de julho, observam-se concentrações bem 

mais elevadas de sulfuretos totais na seção P2.B (Vila Moreira), entre a 1 e as 4 da manhã.  

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

01h00 7.77 22.4 3.88 < 0.1 < 0.1

03h00 7.1 22 3.89 < 0.1 < 0.1

04h00 7.2 22 3.9 < 0.1 < 0.1 4800

13h00 7.3 23.5 4.21 < 0.1 < 0.1

01h00 4.74 22 9.51 < 0.1 < 0.1 0.16 22.8 8.31 4.1 152.9

03h00 0.07 21.9 10.21 < 0.1 82 0.11 22.7 8.91 0.2 332.8

04h00 0.07 21.7 10.36 < 0.1 61.1 7680 0.09 22.7 8.4 4.4 167.2 4680

13h00 0.22 24.5 7.6 < 0.1 < 0.1 7.55 27.0 4.74 < 0.1 < 0.1

01h00 5.9 22.4 3.99 < 0.1 < 0.1 0.57 22.9 5.16 < 0.1 9

03h00 0.16 22.3 8.51 < 0.1 500.5 2.12 23.5 4.54 < 0.1 3.8

04h00 0.07 22.2 10.06 < 0.1 536.3 13680 1.95 22.9 5.29 < 0.1 3.2 27840

13h00 2.63 24.5 8.28 < 0.1 < 0.1 0.16 27.2 8.71 0.8 37.1

01h00 2.91 22 7.7 < 0.1 < 0.1 8.58 22.2 5.4 < 0.1 < 0.1

03h00 0.08 22 12.08 < 0.1 517 6.64 22.9 6.41 < 0.1 0.3

04h00 0.02 22 12.1 < 0.1 503.3 11280 4.4 22.8 7.02 < 0.1 0.2 13560

13h00 0.02 24.3 8.11 < 0.1 8.9 3.38 26.9 7.56 < 0.1 < 0.1

01h00 0.23 22.1 7.2 < 0.1 86.9 0.26 23.5 7.57 0.8 73.7

03h00 0.1 22.5 7.87 < 0.1 44 0.24 23.6 6.31 4.00 349.3

04h00 0.11 21.9 7.41 < 0.1 45.1 5040 0.2 23.6 6.17 1.8 140.8 13200

13h00 0.19 24.1 7.54 < 0.1 88.6 0.14 26.5 8.12 0.4 28.1

P1.B

(MSni6.019.A)

P2.B

(VMni4.080)

P3

(SMC3)

P4

(GXnd4.028)

ETAR

26/06/2020
Local de 

monitorização

Hora de 

recolha

27/06/2020

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

01h00 6.16 23.3 4.26 < 0.1 < 0.1

03h00 6.5 23 4.06 < 0.1 < 0.1

04h00 5.78 23.1 4.07 < 0.1 < 0.1 3859.3

13h00 4.16 21.8 5.87 < 0.1 < 0.1

01h00 0.08 22.2 12.12 1.1 415.3

03h00 0.09 22.3 11.98 0.6 215.6

04h00 0.1 22.3 11.96 0.2 352 14472

13h00 0.93 22.4 5.74 < 0.1 < 0.1 0.16 24.6 8.06 0.9 14.6

01h00 5.64 23.8 4.02 0.2 8.9

03h00 0.21 24.1 7.31 0.9 12.3

04h00 0.18 23.5 7.47 0.5 6.2 8201

13h00 0.1 22.4 7.42 < 0.1 < 0.1

01h00 0.1 23.8 7.5 < 0.1 0.5

03h00 0.77 23.8 7.64 < 0.1 < 0.1

04h00 0.07 23.2 7.95 0.1 10.7 1206

13h00 0.1 0.25 7.48 0.1 43.5

01h00 0.23 24.1 7.13 1.2 66.6 0.1 22.7 8.78 < 0.1 < 0.1

03h00 0.14 23.8 7.32 1.10 54.5 0.08 22.5 10 0.80 145.2

04h00 0.13 23.4 7.37 2.5 100.7 4341.7 0.06 22.8 10.11 0.6 141.9 8442.2

13h00 0.15 22.6 7.29 2.8 214.5 0.03 23.5 8.05 0.5 31.6

Hora de 

recolha

P2.B

(VMni4.080)

P3

(SMC3)

P4

(GXnd4.028)

ETAR

03/07/202002/07/2020
Local de 

monitorização

P1.B

(MSni6.019.A)
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Relativamente ao emissário de Gouxaria, foram medidas pontualmente concentrações de 

sulfuretos totais muito elevadas na seção P3 (acima de 500 mg/L) na campanha de junho, entre 

as 1 e as 3 da manhã, não se tendo observado o mesmo nas campanhas de 2 e 3 de julho. Essa 

situação foi inesperada, em face dos resultados que tem sido sistematicamente obtidos pela 

Aquanena à saída das UPI que descarregam para esse emissário, e que tem sido bastante 

inferiores àquele valor. 

De forma geral, verificam-se concentrações de sulfuretos totais na massa líquida extremamente 

variáveis, com variações no espaço e no tempo, sendo que foram medidas concentrações de 

sulfuretos que atingiram pontualmente valores superiores a 500 mg/l, reduzindo o valor para 

valores abaixo de 350 mg/l à entrada da ETAR. Nessas primeiras campanhas as concentrações 

de sulfuretos dissolvidos medidas aparentaram ser estranhamente baixas, sempre inferiores a 2 

mg/l, o que resultou seguramente de interferências nos procedimentos e métodos de medição. 

A concentração elevada de sulfuretos totais, associada a um ambiente altamente alcalino (pH de 

10 a 12,5), é característica de um efluente proveniente da operação de caleiro, que no sistema 

de Alcanena é expectável que seja rejeitado entre as 0h e as 3 h. Esses efluentes chegam á 

ETAR entre a 1 e as 5 h da manhã, se os trechos finais do sistema não entrarem em pressão. 

Nessas circunstâncias, as velocidades do escoamento reduzem muito nesses trechos, e 

aumentam proporcionalmente os tempos de percurso com chegada à ETAR possivelmente até 

às 6 da manhã.  

Para uma gestão dinâmica do sistema, recomenda-se a implementação do modelo de 

simulação integrado tipo Aerosept, que seja alimentado com os dados das medições das 

estações de controlo de sulfuretos, não se propondo alterar, desde já, os períodos de 

descarga anteriormente fixados, nem as exigências de pH, para as várias classes.  

É importante referir que o ponto P4 (GXnd4.028), corresponde a uma câmara da rede doméstica, 

pelo que os valores registados são bastante superiores ao expectável (500 mg/L), o que indica 

seguramente que ocorreu uma troca no registo da câmara de visita. 

Associado aos elevados valores de sulfuretos totais observaram-se, também ao longo de todo o 

sistema, concentrações elevadas da CQO e concentrações quase nulas de oxigénio dissolvido. 

Apresentam-se, no Quadro 4.10, a título ilustrativo, a média e desvio padrão dos parâmetros 

analisados no afluente bruto à entrada da ETAR, na campanha de 26-6-2020 a 3-7-2020. 

Quadro 4.10 - Média e desvio padrão dos parâmetros de qualidade do afluente bruto da ETAR nas medições de 26-

06-2020 a 03-07-2020. 
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4.1.4.3 Resultados de fase Líquida – 2ª fase de Monitorização (14 de julho a 28 de julho) 

Com o início da monitorização de fase gasosa (com rotatividade do equipamento entre os 

diversos locais selecionados), procedeu-se também à recolha e análise de amostras de fase 

líquida em simultâneo, conforme representado nos Quadro 4.11 a Quadro 4.14. 

Na monitorização do emissário de Vila Moreira (P2.B), a 23 e 24 de julho, ao contrário do que se 

verificou no período inicial (26 de junho a 3 de julho), não se registaram valores significativos de 

sulfuretos na fase líquida, sendo as concentrações abaixo do limite de detecção em todas as 

amostras recolhidas excepto numa amostra (às 18h de dia 24 de julho).  

Quadro 4.11 - Resultados de monitorização de fase líquida (14 a 15 julho). 

 

Quadro 4.12 - Resultados de monitorização de fase líquida (21 a 22 julho). 

 

Quadro 4.13 - Resultados de monitorização de fase líquida (23 a 24 julho). 

 

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

09h00

18h00

21h00

09h00

18h00

21h00

09h00 0.2 29.4 7.42 154.0 187.0 0.15 31.8 10.25 22.6 43.8

18h00 0.1 30.8 7.48 192.5 283.3 5333 0.35 26.1 7.42 40.7 52.8 13818

21h00 0.1 32.3 7.71 24.2 48.4 0.34 25.8 7.58 14.0 24.8

21/07/2020 22/07/2020
Hora de 

recolha

P1.B

(MSni6.019.A)

Local de 

monitorização

P2.B

(VMni4.080)

P3

(SMC3)

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

09h00

18h00

21h00

09h00 0.82 33 6.53 0.0 0.0 0.09 25 8.27 0.0 0.0

18h00 0.32 25.7 6.03 0.0 0.0 4849 0.54 24.7 7.2 10.1 14.1 2182

21h00 0.32 25.4 6.44 0.0 0.0 0.07 24.2 9.62 0.0 0.0

09h00

18h00

21h00

23/07/2020 24/07/2020
Local de 

monitorização

Hora de 

recolha

P1.B

(MSni6.019.A)

P2.B

(VMni4.080)

P3

(SMC3)
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Quadro 4.14 - Resultados de monitorização de fase líquida (27 a 28 julho). 

 

O emissário de Monsanto (P1.B) foi alvo de monitorização nos dias 27 e 28 de julho, tendo sido 

obtidas concentrações bastante elevadas de sulfuretos totais e dissolvidos na primeira medição 

do período da manhã (pelas 9 h). Com o decorrer do dia, as amostras apresentaram 

simultaneamente menores concentrações de sulfuretos e maiores concentrações de oxigénio 

dissolvido, o que terá ocorrido seguramente devido ao horário noturno de descarga das unidades 

industriais. 

No emissário da Gouxaria (P3) registaram-se pontualmente concentrações muito elevadas de 

sulfuretos totais e dissolvidos (ST e SD). Nesse emissário foram medidas, em 14 e 15 de julho de 

2020, concentrações de sulfuretos entre 350 e 487 mg/l, o que não seria expectável, em face 

dos resultados obtidos pela AQUANENA, nas medições nas UPI ao longo do tempo. Tratam-se, 

no entanto, de medições pontuais, e que possivelmente poderão  não refletir a situação usual 

nesse emissário. 

De forma geral, as concentrações da CQO medidas nos diversos locais foram sempre bastante 

elevadas.  

É também importante referir que a relação entre as concentrações de SD e ST foi bastante 

superior à verificada no período inicial de monitorização, sendo a sua relação superior, em regra, 

a 70%, conforme seria de esperar. Neste aspeto, as medições da 2º fase de monitorização, de 

julho,  são bem mais credíveis. 

4.1.4.4 Resultados de fase Gasosa – 2º fase de Monitorização (6 de julho a 29 de julho) 

Com a entrada em funcionamento dos medidores de gás sulfídrico, foi possível obter medições 

em contínuo no período de 6 a 29 de julho de 2020, de forma rotativa entre os locais de medição 

selecionados. Apresentam-se nas Figura 4.29 a Figura 4.39, os resultados de concentração de 

H2S na fase gasosa. 

A relação entre H2S(g) com S(L), e a sua relação com os caudais registados no sistema de 

Monsanto apresentam-se na Figura 4.29 e Figura 4.30. 

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

OD 

(mg/L)

Temp. 

(ºC)
pH

SD 

(mg/L)

ST 

(mg/L)

CQO 

(mg/L)

09h00 0.41 24.8 7.13 169.4 266.2 1.2 23.3 6 32.2 32.7

18h00 0.74 24.7 5.25 0.0 0.0 6928 0.64 23 4.37 2.9 4.5 5187

21h00 0.83 24.2 4.5 0.0 0.0 2.74 22.8 4.29 3.5 3.9

09h00

18h00

21h00

09h00

18h00

21h00

27/07/2020 28/07/2020
Local de 

monitorização

Hora de 

recolha

P1.B

(MSni6.019.A)

P2.B

(VMni4.080)

P3

(SMC3)
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Figura 4.29 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário de Monsanto (P1.B) – 27 a 29 julho 2020 

 

Figura 4.30 - Comparação da evolução de H2S e caudais escoados no emissário de Monsanto (P1.B) - 27 a 29 julho 

2020 

Salienta-se que, na Figura 4.30, o caudal devia corresponder à soma dos caudais nos postos 

Q01 e Q02. No entanto, o ponto Q01 parou de funcionar no dia 23 de julho. O dia 27 de julho 

corresponde a uma segunda-feira. 

A análise dos dados deste emissário indica que a descarga das indústrias ocorre, principalmente, 

das 8 às 15 horas. O desfasamento entre os picos de caudal e de H2S podem dever-se à 

localização ligeiramente diferente das câmaras de visita onde se instalaram os equipamentos de 

medição de caudal e de gás sulfídrico, mas sobretudo às diferenças entre a velocidade de 

escoamento da fase líquida e da velocidade do ar na atmosfera dos coletores, tipicamente entre 

0.6 e 2 m/s no primeiro caso, e inferior a 0.20 m/s no segundo caso. As maiores concentrações 

de gás sulfídrico no interior dos coletores têm lugar a meio do dia (por volta das 12h), o que 

comprova tempos de transporte da ordem de uma dezena de horas. 

A relação entre H2S(g) com S(L), e com os valores de caudal no emissário de Vila Moreira 

apresentam-se, respetivamente, na Figura 4.31 e Figura 4.32. De notar que os dias 25 e 26 de 

julho, correspondem a sábado e domingo, respetivamente. 
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Figura 4.31 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário de Vila Moreira (P2.B) – 23 a 26 julho 2020 

 

Figura 4.32 - Comparação da evolução de H2S e caudais no emissário de Vila Moreira (P2.B) - 23 a 26 julho 2020 

No emissário de Vila Moreira verificou-se um pico de H2S na ordem dos 4000 ppm por volta das 

1h40 de dia 23 de julho. Uma concentração de H2S tão elevada pode significar que o efluente 

rejeitado no sistema não respeitou os limites admissíveis de pH (10 a 12.5). Adicionalmente, nas 

recolhas pontuais de amostras neste local também não foram detetadas concentrações 

relevantes de sulfuretos na massa líquida.  

A relação entre H2S(g) e S(L), e a relação com os caudais registados no sistema de Gouxaria 

apresentam-se na Figura 4.33 a Figura 4.39, para vários períodos de medição. 

 

Figura 4.33 - Comparação da evolução de H2S e caudais escoados no emissário de Gouxaria (P3) - 6 a 8 julho 2020 
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Figura 4.34 - Comparação da evolução de H2S e caudais escoados no emissário de Gouxaria (P3) - 9 a 12 julho 2020 

 

Figura 4.35 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário de Gouxaria (P3) – 13 a 15 julho 2020 

 

Figura 4.36 - Comparação da evolução de H2S e caudais escoados no emissário de Gouxaria (P3) - 13 a 15 julho 2020 
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Figura 4.37 - Comparação da evolução de H2S e caudais escoados no emissário de Gouxaria (P3) - 16 a 19 julho 2020 

 

Figura 4.38 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário de Gouxaria (P3) – 20 a 23 julho 2020 

 

Figura 4.39 - Comparação da evolução de H2S e caudais escoados no emissário de Gouxaria (P3) - 20 a 23 julho 2020 

Observaram-se concentrações extremamente elevadas de H2S(g), por vezes superiores a 

3000 ppm, em certos períodos do dia, entre as 18h e as 0h, que configuram um risco muito 

elevado para a saúde humana (poderá haver risco de morte acima de 700 – 1000 ppm), bem 

como um ambiente extremamente agressivo para materiais e equipamentos. 

Relativamente aos caudais, tiveram lugar picos que, provavelmente, correspondem a descargas 

industriais pontuais. Dada a hora a que ocorrem (por volta da 1h da manhã), e o facto de não se 

verificarem concentrações significativas de gás sulfídrico, pode-se deduzir que se trata de 
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descargas resultantes da operação de caleiro, com elevados valores de pH. A operação de 

caleiro é caracterizada por apresentar uma elevada alcalinidade (pH de 10 a 12.5), o que se 

traduz em concentrações de sulfureto de hidrogénio praticamente nulas, e consequentemente, 

taxas nulas de libertação de gás sulfídrico para a atmosfera dos coletores. 

4.2 PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DE CAMPANHAS EM INSTALAÇÃO PILOTO DE 

MACRÓTITAS, NA ETAR 

4.2.1 DADOS DE INSTALAÇÃO 

Para avaliar as condições de afinação do efluente final da ETAR por leitos de macrófitas, foi 

iniciado o processo de exploração de uma instalação piloto na própria ETAR. Para esta 

instalação propôs-se a construção de quatro leitos “piloto” em paralelo, com as dimensões 

apresentadas no Quadro 4.15. 

Quadro 4.15 – Caraterísticas do tanque da instalação piloto 

 

O meio de enchimento preconizado foi a gravilha de granulometria de 4-8 mm (gravilha do tipo 

APAH 4), com uma densidade das plantas entre 35 e 40 plantas/m2 de Phragmites australis. para 

3 unidades, sendo a 4ª unidade plantada com Typha latifólia. Foi instalado um tubo PVC 

previamente perfurado no interior do leito de modo a permitir amostragem e posterior a análise 

de parâmetros de qualidade da massa líquida (temperatura, condutividade, pH e potencial 

redox).  

Foi assumida uma carga mássica típica, de 30 kg/hab.dia para a CBO5 (Kadlec and Wallace, 

2009) ou uma carga de 200 Kg/ha.dia para a CQO (Albuquerque et al., 2008). Propôs-se um 

valor de referência de caudal de 40 l/dia, resultando num tempo de residência hidráulico no leito 

de aproximadamente 1,8 dias. Os 40 l/ dia podem ser aplicados de forma aproximadamente 

contínua, com alimentação a partir de uma mangueira com torneira semi-aberta, ou de forma 

intermitente, por exemplo, com alimentação quatro vezes por dia, 10 l por cada aplicação, ou 

duas vezes por dia, cada uma de 20 l. 

Foi ainda prevista a exploração de várias cargas hidráulicas, ou menores que o valor de 

referência, por exemplo 20 l/dia, ou superiores, 60 l/dia, assegurando tempos diferentes de 

residência hidráulica e diferentes desempenhos dos leitos, em termos de taxas de remoção de 

matéria orgânica.  

Caraterísticas Valor

Tanque (CxLxH cm) 110x68x57

Área superficial (m2) 0.748

Altura da caixa (m) 0.57

Altura da gravilha (m) 0.35

Altura de AR a partir do fundo (m) 0.3

Porosidade do meio (%) 33

Volume de AR (l) 74.1
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De acordo com a informação disponibilizada pela AQUANENA, no início do mês de julho foi 

concluída a implantação da instalação piloto de acordo com o apresentado na Figura 4.40. Os 

tanques numerados de 1 a 4 correspondem, respetivamente, aos caudais de 20, 40, 60 e 40 l/d. 

O quarto leito, identificado com o número 4, está como referido anteriormente plantado com a 

espécie Typha latifólia e um caudal de 40 litros por dia. 

Tal como sugerido, foi realizada uma monitorização diária e recolha de amostras individuais à 

saída de cada leito duas vezes por semana (pH, CQO e SST).  

 

Figura 4.40 – Instalação piloto na ETAR de Alcanena 

4.2.2 RESULTADOS PRELIMINARES DE EXPLORAÇÃO 

Foram disponibilizados os dados de exploração da estação piloto para os meses de julho a 

novembro. Na Figura 4.41 e na Figura 4.42 apresentam-se os dados de exploração da estação 

piloto no que diz respeito a CQO e SST, respetivamente.  

 

Figura 4.41 - Dados de CQO da estação piloto da ETAR de Alcanena, no mês de julho 
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Figura 4.42- Dados de SST da estação piloto da ETAR de Alcanena, no mês de julho 

Através da análise dos dados obtidos, é possível verificar que os leitos de macrófitas da estação 

piloto apresentam uma eficiência limitada de remoção da CQO, removendo cerca de 55% de 

SST. Observa-se igualmente, que os VLE da ETAR não são satisfeitos para CQO e se encontram 

próximo dos valores limites para os SST.  

Apesar das plantas não se encontrarem totalmente desenvolvidas, a baixa eficiência obtida para 

a remoção de CQO corrobora a existência de matéria orgânica dificilmente biodegradável, pelo 

que se crê que se não deverá assumir uma perspetiva otimista, no que respeita ao cumprimento 

da nova licença de descarga. 

Refere-se que, no mês de agosto, foram obtidos valores anormais de CQO e SST no afluente, 

na ordem dos 4000 mgO2/l para CQO e 1300 mg/l para SST. Esta disparidade de valores pode 

estar relacionada com o início da atividade industrial após um longo período de inatividade ou 

atividade reduzida devida ao atual panorama nacional. O aumento da contribuição de efluentes 

industriais poderá ter provocado uma destabilização da biomassa dos reatores por fenómenos 

de washout, provocando uma diminuição da eficiência do tratamento biológico da ETAR. Uma 

vez que estes dados não são concordantes com as condições “normais” de funcionamento da 

ETAR, não foram considerados para a análise preliminar da eficiência da estação piloto. 

4.3 AVALIAÇÃO DA BIODEGRADABILIDADE DO EFLUENTE DA ETAR 

Alguns efluentes industriais são suscetíveis de conter uma grande quantidade de matéria 

orgânica refratária não biodegradável, para a qual os processos de tratamento biológico 

convencionais não apresentam adequada capacidade de tratamento. 

Em processos de lamas ativadas, é usual recorrer-se a ensaios de biodegradabilidade, por 

avaliação da taxa de consumo (biológico) de oxigénio, Oxygen Uptake Rate (OUR), do licor 

misto, para verificação da atividade da biomassa na degradação da matéria orgânica. Este 

parâmetro permite também a avaliação da resposta da biomassa a variações de composição de 
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efluentes ou averiguação da presença de substâncias tóxicas e/ou inibidoras da atividade de 

microrganismos. 

Para tal, podem recorrer-se a ensaios de respirometria, o que se traduz na medição e 

interpretação da taxa de consumo biológico de oxigénio em condições experimentais. O ensaio 

consiste em monitorizar as quantidades de oxigénio consumido num reator, associado ao 

crescimento aeróbio da biomassa durante o processo de degradação biológica de substrato 

orgânico biodegradável. O reator pode ser alimentado de forma contínua ou em batch. 

Nesse sentido, foram realizados ensaios de biodegradabilidade ao efluente da ETAR de 

Alcanena, com auxílio da empresa Nippon. Foram efetuados um total de 4 ensaios em reator de 

9L alimentado em batch, como demonstrado no Quadro 4.16 e Figura 4.43. 

Quadro 4.16 – Amostragem para realização de ensaios de biodegradabilidade 

Data Tipo de amostra 

12/10/2020 
Afluente bruto e lamas da 1ª etapa 
biológica (recirculação). 

02/11/2020 
Afluente bruto, afluente à entrada da 2ª 
etapa biológica e lamas. 

10/11/2020 Afluente à entrada da 2ª etapa biológica. 

16/11/2020 Afluente à entrada da 2ª etapa biológica. 

 

Figura 4.43 – Realização de ensaios de biodegradabilidade aos efluentes da ETAR de Alcanena 

Como a relação SSV/SST das primeiras amostras era demasiado baixa, optou-se por realizar os 

ensaios com as amostras recolhidas na 2ª etapa. Refira-se também que, para minimizar os 

efeitos de interferência dos sólidos, as amostras foram filtradas, sendo que os resultados em 

termos de concentração de CQO se referem à fração filtrada (CQOf). 

Representam-se no Quadro 4.17 alguns resultados analíticos das amostras utilizadas nos 

ensaios, para uma melhor caracterização das amostras. É de destacar a elevada concentração 

de CQO e SST no afluente bruto, bem como a reduzida concentração de CBO5, que poderá 

indiciar a baixa biodegradabilidade do efluente. 

Quadro 4.17 – Caracterização das amostras utilizadas nos ensaios de biodegradabilidade (Nippon, 2020) 

Parâmetro Unidade 02/11/2020 10/11/2020 16/11/2020 
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Afluente 
Bruto 

Entrada 
Reator 

Biológico 

Reator 
Biológico 

Efluente 
Entrada 
Reator 

Biológico 

Entrada 
Reator 

Biológico 

CQOt mg O2/l 7414 621 - 370 732 621 

CQOf mg O2/l 2040 508 296 301 587 494 

CBO5 mg O2/l - 31 - - 34 27 

SST mg/l 4660 209 3795 114 161 181 

SSV mg/l 3260 153 2585 82 128 147 

pH ud pH 7.17 9.31 7.2 7.25 9.07 9.13 

Cond mS/cm 15.01 11.21 9.33 9.35 9.16 10.01 

No que se refere aos resultados dos ensaios, apresenta-se na Figura 4.44 a evolução dos 

parâmetros de OUR, concentração de CQO inerte (CQOf) e tempo de retenção hidráulico no 

reator ao longo do período de ensaios. É possível observar um comportamento repetitivo ao 

longo do ensaio, bem como a reduzida atividade biológica. A taxa de consumo de oxigénio não 

se traduz numa redução acentuada da concentração de CQOf, tendo-se verificado redução de 

biomassa por limitação de substrato. A diminuição do HRT refere-se ao aumento do volume de 

afluente a alimentar ao reator (6L). 

 

 

Figura 4.44 – Evolução do OUR, CQO inerte e tempo de retenção (HRT) ao longo dos ensaios 

A Figura 4.45 representa os resultados do ensaio a 25-11-2020, onde se observa a variação da 

OUR com a concentração de CQO inerte. A redução de CQOf é limitada ao longo de todo o 

período observado (24h). 
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Figura 4.45 – Resultados do ensaio de biodegradabilidade (OUR e CQOf) realizado a 25-11-2020 

Na prática, através da realização dos ensaios foi possível observar a difícil biodegradabilidade 

do efluente, com concentrações elevadas de CQO inerte (CQOf) no final dos ensaios a 

rondar os 300-400 mg/l.  

Assim, a redução de matéria orgânica que ocorre na 2ª etapa do tratamento na ETAR de 

Alcanena deverá ser reduzida, o que indicia que poderá ser necessário quebrar as cadeias 

de carbono da matéria orgânica presente, através de um oxidante forte, para que se torne 

mais biodegradável. 
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5. SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO HIDRÁULICO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE 

ALCANENA 

5.1 BREVE DESCRIÇÃO DO MODELO SWMM 

O programa SWMM (Storm Water Management Model) foi desenvolvido pela EPA (US 

Environmental Protection Agency) e consiste num modelo dinâmico 1D para a simulação do 

escoamento superficial e transporte de poluentes, à superfície das bacias de drenagem e no 

interior dos coletores. O modelo quantitativo e qualitativo é muito divulgado nos Estados Unidos 

da América, sendo aplicado especialmente a áreas urbanas para simulação de ocorrências de 

curto ou longo período de tempo. 

O modelo foi inicialmente desenvolvido em 1971 e tem sido continuamente atualizado, incluindo 

atualmente a simulação de escoamento em “contra-corrente”, sob pressão, e com efeitos de 

regolfo, bem como ferramentas de análise estatística e elaboração de hidrogramas e 

polutogramas.  

O SWMM inclui os módulos “Runoff”, “Transport” e “Extran”, progressivamente mais detalhados: 

as simulações de qualidade baseiam-se nos módulos “Runoff” e “Transport” que não permitem 

a simulação de escoamentos em “contra corrente” nem sob pressão, embora este tipo de 

escoamentos possa ser simulado através do módulo “Extran” (“Extended Transport Module”) que 

resolve, nomeadamente, as equações completas de Saint Venant. O módulo “Transport” baseia-

se no modelo cinemático. 

O SWMM utiliza os seguintes princípios: propagação do escoamento superficial avaliada pelo 

método do hidrograma unitário; perdas hidrológicas, incluindo retenção superficial e infiltração, 

modeladas pelas fórmulas de Horton e Green-Ampt e pelo “Número do escoamento” do Soil 

Conservation Service; propagação do escoamento superficial descrita pelo modelo cinemático; 

propagação do escoamento na rede de coletores descrita pelo modelo dinâmico completo 

(equações completas de Saint-Venant), ou pelo modelo cinemático ou difusivo. A acumulação 

de poluentes no escoamento superficial pode ser avaliada por equações de potência, 

exponenciais (equação exponencial de Alley e Smith, 1981) e de saturação (equação de 

Michaelis-Menton) e o arrastamento de poluentes no escoamento superficial pode ser avaliado 

pela equação exponencial de Jewell e Adrian (1978). A modelação do transporte de poluentes é 

feita por advecção e mistura nas condutas, e por escoamento em reatores em êmbolo ou de 

mistura completa, em tanques de armazenamento. 

A validação do modelo é especialmente relevante para simulações que visem a qualidade, tendo 

em conta resultados de campanhas de medição de caudais e de poluentes. Informação adicional 

do modelo consta em Delleur (1996) (citado por Schütze et al., 2002), em Almeida (1999) e em 

Rossman (2005). 
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5.2 CONCEÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO  

A construção do modelo SWMM teve como base uma diversa gama de dados base, 

nomeadamente retirados de estudos e projetos anteriores, desenvolvidos para o sistema de 

Alcanena, incluindo modelos hidráulicos parciais e elementos cadastrais. 

Os perfis longitudinais dos coletores industriais e domésticos podem ser consultados nos 

desenhos 3.1 a 3.7, onde apenas se representam as câmaras mais relevantes para a construção 

dos modelos SWMM e Aerosept+.  

SISTEMA DOMÉSTICO  

Na Figura 5.1 é representado, esquematicamente, o sistema doméstico, identificando-se alguns 

dos nós de cálculo. Esses nós de cálculo, correspondem, em regra, a singularidades do sistema, 

isto é, a secções onde se considerou terem lugar entradas de caudal, variação de diâmetro, 

variações de declive e/ou quedas. No Quadro 5.1 apresenta-se a correspondência entre nós na 

modelação e as câmaras de visita, rede doméstica. 

 

Figura 5.1 - Representação esquemática do sistema de drenagem de águas residuais doméstica, afluente à ETAR de 

Alcanena. 
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Quadro 5.1 - Correspondência entre nós na modelação e as câmaras de visita, rede doméstica. 

 

Apresenta-se na Figura 5.2, a configuração do sistema na situação atual. De forma sucinta, 

representam-se no modelo as frentes de drenagem de Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria. 

O modelo considera 25 sub-bacias, 128 nós, 147 troços, 19 descarregadores e 1 poço. Estão 

ainda identificadas as seguintes estruturas especiais:  

• 1 Estação elevatória; 

• 2 Câmaras de controlo de caudal com válvula vórtice (CCCvs1 e CCCvs2); 

• 13 câmaras de controlo de caudal com válvula de seccionamento. 

 

Figura 5.2 - Representação do sistema doméstico de Alcanena para a situação atual (modelo SWMM). 

Nó ID Nó ID Nó ID Nó ID Nó ID Nó ID

A Cx.A 15 MSd3.045 30 MSd1.015 45 VMd1.039 60 GXd7.040 75 GXd1.051

1 MSd6.001.A 16 MSd3.044 31 MSd1.014 46 VMd1.038 61 GXd7.029 76 GXd1.050

2 MSd5.043 17 MSd3.036 32 MSd1.013 47 VMd1.037 62 GXd7.028 77 GXd1.048

3 MSd5.039 18 MSd3.030 33 MSd1.012 48 VMd1.034 63 GXd7.024 78 GXd1.041

4 MSd5.036 19 MSd3.023 34 MSd1.006 49 VMd1.033 64 GXd7.023 79 GXd1.037

5 MSd5.034 20 MSd3.022 35 MSd1.002 50 VMd1.021 65 GXd7.022 80 GXd1.035

6 MSd5.033 21 MSd3.021 36 MSd1.001 51 VMd1.020 66 GXd7.007 81 GXd1.014

7 MSd5.023 22 MSd3.012 37 MSd2.001 52 VMd1.017 67 GXd6.001 82 GXd1.012

8 MSd5.002 23 MSd3.010 38 MSd2.001.01 53 VMd1.016 68 GXd4.028 83 GXd1.008

9 MSd5.001 24 MSd3.009 39 MS2.001.A1 54 VMd1.011 69 GXd4.008 84 GXd1.003

10 MSd4.003 25 MSd3.005 40 VMd1.074 55 VMd1.010 70 GXd4.003 85 GXd1.001

11 MSd3.053 26 MSd3.002 41 VMd1.058 56 VMd1.008 71 GXd4.002

12 MSd3.052 27 MSd3.001 42 VMd1.052 57 VMd1.005 72 GXd4.001

13 MSd3.051 28 MSd1.017 43 VMd1.049 58 VMd1.004 73 GXd5.001

14 MSd3.047 29 MSd1.016 44 VMd1.040 59 VMd1.001 74 GXd1.052
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Os caudais domésticos afluem à ETAR através dos emissários de Monsanto, Vila Moreira e 

Gouxaria, reunindo-se o efluente dos 3 emissários numa câmara de visita localizada a montante 

da estação elevatória. 

Na estação elevatória à chegada na ETAR, estão instalados três grupos eletrobomba (2+1 de 

reserva) do tipo submersível, com capacidade para elevar um caudal unitário de 32 L/s a uma 

altura de elevação de 10 metros, com poço com volume útil de cerca de 100 m3, e uma potência 

de 7.5 kW. Relativamente aos níveis de arranque e paragem considerou-se o seguinte: 

• Grupo 1: Nível de arranque:1 metro; Nível de paragem:0.5 metros 

• Grupo 2: Nível de arranque:1.4 metros; Nível de paragem:0.7 metros  

Apresentam-se no Quadro 5.2, as características das Câmaras de Controlo de Caudal (CCC), 

consideradas. De notar que a CCCvs7 serve um subsistema doméstico, que se encontra ligado 

à rede industrial. 

Quadro 5.2 - Características das Câmaras de Controlo de Caudal da rede doméstica. 

 

No que se refere a dados populacionais, apresentam-se no Quadro 5.3, a evolução da população 

nas 24 sub-bacias da área servida pela ETAR de Alcanena, juntamente com os nós de entrada 

no sistema. 

ID Caixa de visita Características

CCCvv1 MSd2.001 Válvula vórtice, Qmáx = 11 L/s

CCCvv2 GXd1.001 Válvula vórtice, Qmáx = 11 L/s

MS.CCCvs1 MSd5.001 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

MS.CCCvs2 MSd5.023 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

MS.CCCvs3 MSd5.043 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

VM.CCCvs1 VMd1.008 Válvula seccionamento, DN = 300 mm

VM.CCCvs2 VMd1.030.01 Válvula seccionamento, DN = 300 mm

VM.CCCvs3 VMd1.037.A1 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

VM.CCCvs4 VMd1.039.A Válvula seccionamento, DN = 200 mm

VM.CCCvs5 VMd1.040.01 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

VM.CCCvs6 VMd1.049.01 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

VM.CCCvs7 VMd1.058.01 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

GX.CCCvs1 GXd4.002 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

GX.CCCvs2 GXd4.028 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

GX.CCCvs3 GXd7.024 Válvula seccionamento, DN = 200 mm

GX.CCCvs4 GXd7.040 Válvula seccionamento, DN = 200 mm
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Quadro 5.3 - População por bacia de drenagem doméstica, emissários e nós de entrada. 

 

É importante salientar que existem 3 grandes sub-bacias que se encontram ligadas ao sistema 

industrial, nomeadamente a bacia BM.6, BVM.1 e BVM.6. 

SISTEMA INDUSTRIAL 

Na Figura 5.3 é representado, esquematicamente, o sistema industrial, identificando-se alguns 

dos nós de cálculo. Esses nós de cálculo, correspondem a singularidades do sistema, 

nomeadamente entradas de caudal, variação de diâmetro, variações de declive e/ou quedas. No 

Quadro 5.4 apresenta-se a correspondência entre nós na modelação e as câmaras de visita, 

rede industrial. 

Sistema Bacia Pop (2011) Pop (2020) Pop (2050) Emissário Nó de entrada

BM.1 736 750 783 2 MSd2.001

BM.2 729 729 729 2 MSd2.001

BM.3 180 186 201 5 MSd5.023

BM.4 711 719 737 5 MSd5.039

BM.5 452 452 452 5 MSd5.039

BM.6 412 427 462 5 MSi5.022.A

BM.7 541 560 606 6 MSd5.043

Total 3 761 3 824 3 969 - -

BVM.1 627 627 627 1 VMi1.001

BVM.2 235 235 235 1 VMd1.001

BVM.3 141 141 141 1 VMd1.008

BVM.4 1 210 1 253 1 355 1 VMd1.037

BVM.5 266 276 298 1 VMd1.034

BVM.6 399 413 446 1 VMi4.074

BVM.7 456 472 511 1 VMd1.039; VMd1.040; VMd1.049

Total 3 333 3 417 3 613 - -

BG.1 996 996 996 1 GXd1.001

BG.2 388 402 434 1 GXd1.050

BG.3 64 66 71 1 GXd1.051

BG.4 119 124 134 5 GXd5.001

BG.5 43 44 48 5 GXd5.001

BG.6 58 60 65 1 GXd4.001

BG.7 251 273 330 4 GXd4.028

BG.8 874 952 1 151 7 GXd7.040

BG.9 183 190 205 7 GXd7.024

BG.10 164 170 184 7 GXd7.029

Total 3 140 3 277 3 619 - -

Total Global 10 234 10 517 11 201 -

Monsanto

Vila Moreira

Gouxaria
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Figura 5.3 - Representação esquemática do sistema de águas residuais industriais afluentes à ETAR de Alcanena. 

Quadro 5.4 - Correspondência entre nós na modelação e as câmaras de visita, rede industrial. 

 

Apresenta-se na Figura 5.4, a configuração do sistema industrial na situação atual. De forma 

sucinta, representou-se no modelo as frentes de drenagem de Monsanto, Vila Moreira e 

Gouxaria. 

Nó ID Nó ID Nó ID Nó ID Nó ID Nó ID

1 MSi6.030 25 MSi4.016 49 MSi1.013 73 VMi4.009 97 VMi1.005 121 GXi4.001

2 MSi6.019.A 26 MSi4.015 50 MSi1.010 74 VMi4.003 98 VMi1.001 122 GXi5.009

3 MSi6.018 27 MSi4.014 51 MSi1.001 75 VMi4.001 99 GXi7.102 123 GXi5.001

4 MSi6.016 28 MSi4.009 52 VM4.040 76 VMi3.012 100 GXi7.073 124 GXi3.008

5 MSi6.013 29 MSi4.007 53 VMi4.090 77 VMi3.010 101 GXi7.058 125 GXi3.006

6 MSi6.011 30 MSi4.003 54 VMi4.080 78 VMi3.009 102 GXi7.046 126 GXi3.004

7 MSi6.009 31 MSi4.001 55 VMi4.076 79 VMi3.001 103 GXi7.044 127 GXi3.001

8 MSi6.003 32 MSi3.052 56 VMi4.074 80 VMi2.011 104 GXi7.030 128 GXi2.023

9 MSi6.001 33 MSi3.051 57 VMi4.067 81 VMi2.008 105 GXi7.018 129 GXi2.016

10 MSi5.064 34 MSi3.048 58 VMi4.065 82 VMi2.007 106 GXi7.014 130 GXi2.013.B

11 MSi5.063 35 MSi3.031 59 VMi4.061 83 VMi2.004 107 GXi7.010 131 GXi2.010

12 MSi5.061 36 MSi3.026 60 VMi4.059 84 VMi2.003 108 GXi7.009 132 GXi2.009

13 MSi5.060 37 MSi3.008 61 VMi4.055 85 VMi2.002 109 GXi7.005 133 GXi2.004

14 MSi5.057 38 MSi3.003 62 VMi4.050 86 VMi2.001 110 GXi7.001 134 GXi2.003

15 MSi5.056 39 MSi3.001 63 VMi4.047 87 VMi2.001.1 111 GXi6.004 135 GXi2.001

16 MSi5.055 40 MSi1.046 64 VMi4.035 88 VMi2.001.2 112 GXi6.001 136 GXi1.035

17 MSi5.025 41 MSi1.045 65 VMi4.034 89 VMi2.001.8 113 GXi4.032 137 GXi1.031

18 MSi5.025.A 42 MSi1.043 66 VMi4.033 90 VMi2.001.11 114 GXi4.017 138 GXi1.025

19 MSi5.022.A 43 MSi1.040 67 VMi4.030 91 VMi2.001.18.A 115 GXi4.016 139 GXi1.021

20 MSi5.013 44 MSi1.035 68 VMi4.029 92 VMi1.020 116 GXi4.011 140 GXi1.019

21 MSi5.012 45 MSi1.030 69 VMi4.023 93 VMi1.017 117 GXi4.010 141 GXi1.011

22 MSi5.009 46 MSi1.028 70 VMi4.019 94 VMi1.016 118 GXi4.009 142 GXi8.008

23 MSi5.004 47 MSi1.022 71 VMi4.014 95 VMi1.013 119 GXi4.008 143 GXi8.006

24 MSi5.001 48 MSi1.015 72 VMi4.012 96 VMi1.012 120 GXi4.004 144 GXi8.001
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Figura 5.4 - Representação do sistema industrial de Alcanena para a situação atual (modelo SWMM). 

Para simulação de desempenho do sistema no cenário atual, foram consideradas 16 sub-bacias, 

160 nós, 164 trechos, 1 descarregador e 2 poços. Estão ainda representadas as seguintes 

estruturas especiais:  

• 1 Estação elevatória; 

• 1 câmara de controlo de caudal com válvula de seccionamento. 

Na ETAR de Alcanena, o processo de tratamento do efluente industrial inicia-se com a sua 

admissão na respetiva obra de entrada, dotada de três parafusos de Arquimedes que estão em 

funcionamento, embora se esteja a dar prioridade à operação dos grupos eletrobomba por 

regulação das boias de nível, uma vez que dois dos parafusos apresentam capacidade de 

elevação limitada. 

Existem 3 grupos eletrobomba instalados nos poços de bombagem dos parafusos, sendo que 

no Poço 1 encontra-se instalado 1 grupo (B1), que eleva o efluente industrial proveniente do 

emissário de Monsanto, e no Poço 2 estão instalados 2 grupos (B2 e B3), que elevam o efluente 

industrial dos emissários de Vila Moreira e Gouxaria. Os grupos eletrobomba apresentam as 

seguintes características: 

• B1: Caudal = 120 L/s; Altura de elevação: 8 m; Nível de arranque:1.3 metros; Nível de 

paragem:0.7 metros 

• B2: Caudal = 120 L/s; Altura de elevação: 7 m; Nível de arranque:1.2 metros; Nível de 

paragem:0.6 metros 

• B3: Caudal = 120 L/s; Altura de elevação: 7 m; Nível de arranque:1.4 metros; Nível de 

paragem:0.7 metros 
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5.3 CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO 

No âmbito da avaliação do desempenho do sistema, entendeu-se simular os seguintes dois 

cenários para o sistema doméstico: 

• Cenário D1 – Precipitação registada no dia 20 de abril de 2020 e 1 grupo eletrobomba em 

funcionamento. 

• Cenário D2 – Precipitação de projeto (T=2 anos) e 2 grupos eletrobomba em funcionamento. 

Para o sistema industrial foram simulados os seguintes cenários: 

• Cenário I1 – Precipitação registada no dia 20 de abril. 

• Cenário I2 – Precipitação de projeto para o período de retorno de 2 anos. 

A precipitação registada pelos 3 udómetros no dia 20 de abril apresenta-se na Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Precipitação registada pelos udómetros no dia 20 de Abril. 

Para a definição da precipitação de projeto, foi adotado o hietograma de projeto para Portugal 

(Matos, 1987) com uma duração de 4 horas, sendo a intensidade dos blocos determinada de 

acordo com as relações propostas e as linhas de Intensidade-Duração-Frequência (IDF), obtidas 

através dos parâmetros a e b, (no caso de Alcanena, a zona A de Portugal) constantes no Quadro 

5.5, dependendo da localização do caso de estudo. 

 

Quadro 5.5 - Parâmetros a e b do Decreto Regulamentar. 

O hietograma de projeto, que consta da Figura 5.6, apresenta a duração total em 4 horas, com 

um período intenso centrado e de intensidade constante - V2 - de duração entre 10 e 60 minutos 

e a seguinte relação volumétrica entre os períodos que antecedem e precedem o período mais 

intenso: 𝑉1 = 1,5𝑉3. Para o período de retorno escolhido, determina-se o volume total do 

a b a b a b

2 202.72 -0.577 162.18 -0.577 243.26 -0.577

5 259.26 -0.562 207.41 -0.562 311.11 -0.562

10 290.68 -0.549 232.21 -0.549 348.82 -0.549

20 317.74 -0.538 254.19 -0.538 381.29 -0.538

50 349.54 -0.524 279.63 -0.524 419.45 -0.524

100 365.62 -0.508 292.5 -0.508 438.75 -0.508

IDF Portugal (Matos & Silva)

T (anos)
Zona A Zona B Zona C
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hietograma através de curvas IDF pela expressão 𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑡𝑏+1, considerando uma duração de 

4h. O volume do bloco central, mais intenso, é determinado através do mesmo procedimento, 

adotando uma duração (TM) de 10, 15, 20, 30 ou 60 minutos. Os volumes V1 e V3 são 

determinados através da diferença entre o volume total e V2 (Vieira, 2006).  

 

Figura 5.6 - Hietograma de projeto para Portugal (Matos, 1987) 

Para efeitos de modelação, e sabendo que Alcanena se encontra na zona A, optou-se por um 

hietograma de projeto cujo período centrado de intensidade intensa constante é semelhante à 

do tempo de concentração médio da bacia, o que corresponde a admitir um período centrado de 

duração de aproximadamente 30 min. Na Figura 5.7 apresenta-se o hietograma de projeto para 

um período de retorno de 2 anos. 

 

Figura 5.7 - Hietograma de projeto para período de retorno de 2 anos 

5.4 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO 

5.4.1 SISTEMA DOMÉSTICO 

Os processos de calibração, verificação e validação, análise de sensibilidade e de incerteza são 

essenciais para a qualidade dos resultados de um modelo hidráulico (Afshar et al., 2006; Hall et 

al., 2009; Kourtis et al., 2017), e, por conseguinte, para a confiança nos mesmos enquanto 

ferramentas de apoio ao planeamento e gestão dos sistemas de drenagem. 

Uma vez que se entendeu não ser fundamental alargar as campanhas de monitorização ao 

sistema doméstico, para simular o tempo seco, considerou-se uma curva padrão para descargas 

horárias, adaptada do manual de saneamento básico, tal como consta na Figura 5.8.  

TM

Ttot = 4 h

V1

V2

V3

Im (4h)

I (t)

t

Im (TM)
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Figura 5.8 - Curva padrão para descargas horárias de águas residuais (adaptada do manual de saneamento básico). 

Os caudais domésticos de tempo seco são obtidos multiplicando a curva padrão pelas afluências 

provenientes das bacias de drenagem doméstica, abordadas no subcapítulo 3.2.3 do presente 

relatório, e tendo em conta a seguinte expressão de cálculo: 

𝑄𝑚𝑑(𝑡𝑠) =  (𝑃𝑜𝑝 × 𝐶𝑎𝑝 × 𝐶𝑎𝑓𝑙) 86400                                                                                                  (1)⁄  

sendo, 

 𝑄𝑚𝑑(𝑡𝑠)   −  caudal médio doméstico de tempo seco [L/s] 

 𝑃𝑜𝑝           −  população equivalente [hab] 

 𝐶𝑎𝑝           −  capitação de águas residuais [L/(hab.dia)] 

 𝐶𝑎𝑓𝑙            −  coeficiente de afluência [-] 

Considerou-se um valor de capitação de 140 L/(hab.dia), e um coeficiente de afluência de 0.9. 

Obteve-se um caudal médio doméstico na ordem de 13 L/s, sendo que se considerou um caudal 

de infiltração igual a 45% do caudal médio, de forma a perfazer os 19.2 L/s, medidos na ETAR, 

o que parece razoável. 

Na Figura 5.9, apresenta-se o caudal de tempo seco, afluente à estação elevatória, a montante 

da ETAR. 

 

Figura 5.9 - Caudal de Tempo Seco, a montante da ETAR. 
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Para a simulação das afluências em tempo húmido, o objetivo consiste em aproximar os caudais 

horários medidos na estação elevatória com o caudal obtido no modelo na ETAR, num dia com 

precipitação, alterando a percentagem de áreas impermeáveis das bacias de drenagem, 

pretendendo-se assim, estimar a percentagem de ligações indevidas. 

A Figura 5.10 diz respeito aos resultados da calibração, com base nos dados do dia 16 de abril. 

Verifica-se que, quando o caudal registado (linha a preto) se encontra estabilizado perto dos 

32 l/s, o que corresponde ao caudal elevado por um grupo eletrobomba, a bomba funciona em 

continuo. 

 

Figura 5.10 - Exemplificação de calibração de tempo húmido, usando a precipitação de dia 16 de abril. 

Na análise dos resultados, é preciso ter em consideração que a simulação foi efetuada 

considerando que apenas um dos grupos eletrobomba se encontrava em funcionamento. De 

facto, a estação elevatória possui 3 grupos eletrobomba instalados e operacionais, sendo que 

um dos grupos é de reserva. Durante os episódios de forte pluviosidade, gere-se a entrada na 

estação elevatória de efluentes domésticos, por regulação da válvula e guilhotina, de modo a 

entrar em funcionamento um grupo e assim não comprometer a capacidade hidráulica da ETAR, 

evitando ao máximo a ocorrência de extravasamento de efluente industrial. 

Em tempo húmido, atendendo à falta de informação e ausência de dados de monitorização que 

permitem calibrar o modelo com rigor, considerou-se uma percentagem de ligações indevidas de 

20%. Esta informação poderá ser aferida no futuro, mediante a realização de campanhas 

detalhadas nos emissários domésticos. 

É importante referir que, nos casos onde o efluente doméstico afluí ao sistema com recurso a 

bombagem (como acontece nas sub-bacias BG.8, BM.1, BM.4 e BM.5), considerou-se que em 

caso de chuva, o caudal seria regulado antes de ser elevado, passando no máximo 2 vezes o 

caudal de ponta de tempo seco, para o horizonte de projeto (ano 2050). No Quadro 5.6, 

apresentam-se os caudais de ponta em tempo seco obtidos segundo as seguintes expressões: 

𝑄𝑝𝑑  (𝑡𝑠) = 𝑓𝑝𝑑 × 𝑄𝑚𝑑(𝑡𝑠) 

𝑓𝑝𝑑 = 1.5 +
60

√𝑝𝑜𝑝
   𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑓𝑝𝑑 ≤ 5  
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sendo, 

 𝑄𝑝𝑑(𝑡𝑠)     −  caudal de ponta doméstico em tempo seco [L/s] 

 𝑃𝑜𝑝           −  população equivalente [hab] 

 𝑓𝑝𝑑              −  fator de ponta doméstico 

Quadro 5.6 - Caudais de ponta em tempo seco, por bacia de drenagem urbana. 

 

5.4.2 SISTEMA INDUSTRIAL 

5.4.2.1 Calibração do modelo em tempo seco 

Para a calibração e validação do modelo base do sistema industrial, foi tido em conta toda a 

informação previamente existente referente aos caudais descarregados pelas unidades 

industriais de Alcanena no sistema de drenagem industrial, já referido no subcapítulo 2.4 (ver 

Quadro 2.3). foi também considerada a informação recolhida nas campanhas de monitorização 

de caudal. O primeiro passo foi a calibração do modelo para o tempo seco, e posteriormente, 

para o tempo húmido. 

Para a análise em tempo seco, o objetivo consiste em pesquisar uma distribuição de descarga 

horária tal que o hidrograma fornecido pelo modelo seja aproximadamente igual ao das curvas 

padrão de tempo seco, avaliadas nas secções de monitorização de caudal. 

Uma vez que os caudais médios industriais correspondem a 40% do caudal médio registado, foi 

feita a distribuição dos restantes 60% pelos nós onde se observam ligações de outras indústrias, 

excluídas da lista de fiscalização. 

Na Figura 5.11 à Figura 5.14, apresenta-se a comparação entres os hidrogramas médios horários 

resultantes do modelo e as curvas padrão de tempo seco, nas diferentes secções de 

monitorização. É possível constatar que, mesmo nos períodos noturnos, o caudal nunca é zero, 

devido à existência de caudais de infiltração.  

ID

Modelo

Sub-Bacia

Real

Pop (2050)

[hab.]

Qm
2050 (ts)

[L/s]

Qp
2050 (ts)

[L/s]

MSd1 BM.2 729 1.54 5.74

MSd2 BM.1 783 1.66 6.03

MSd5 BM.3 201 0.43 2.44

MSd7 BM.4 + BM.5 1189 2.51 8.15

MSd8 BM.7 606 1.28 5.05

VMd1 BVM.2 235 0.50 2.69

VMd2 BVM.3 141 0.30 1.95

VMd4 BVM.5 298 0.63 3.14

VMd5 BVM.4 1355 2.87 8.97

VMd6 BVM.7 171 0.36 2.20

VMd7 BVM.7 171 0.36 2.20

ID

Modelo

Sub-Bacia

Real

Pop (2050)

[hab.]

Qm
2050 (ts)

[L/s]

Qp
2050 (ts)

[L/s]

VMd8 BVM.7 171 0.36 2.20

GXd1 BG.1 996 2.11 7.16

GXd2 BG.3 71 0.15 1.29

GXd3 BG.2 434 0.92 4.02

GXd4 BG.6 65 0.14 1.23

GXd5 BG.4 + BG.5 182 0.38 2.29

GXd6 BG.7 330 0.70 3.35

GXd7 BG.9 205 0.43 2.47

GXd8 BG.10 184 0.39 2.30

GXd9 BG.8 1151 2.43 7.96
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Figura 5.11 - Relação entre o hidrograma medido com o calibrado pelo modelo, em tempo seco, para o ponto Q01. 

 

Figura 5.12 - Relação entre o hidrograma medido com o calibrado pelo modelo, em tempo seco, para o ponto Q02. 

 

Figura 5.13 - Relação entre o hidrograma medido com o calibrado pelo modelo, em tempo seco, para o ponto Q03. 

 

Figura 5.14 - Relação entre o hidrograma medido com o calibrado pelo modelo, em tempo seco, para o ponto Q04. 
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5.4.2.2 Calibração do modelo em tempo húmido 

Para a calibração do modelo em tempo húmido, o objetivo prende-se com a definição de uma 

percentagem para as ligações indevidas, de forma a que o hidrograma resultante da modelação 

fosse análoga ao registo das seções de monitorização.  

Para tal, foram considerados dias com eventos de precipitação, nomeadamente o dia 20 de abril 

e o dia 13 de maio de 2020. Apresentam-se, da Figura 5.15 à Figura 5.18, a titulo ilustrativo, os 

hidrogramas obtidos pelo modelo após a calibração em tempo húmido, juntamente com a relação 

entre a altura de escoamento e a precipitação. 

 

Figura 5.15 - Calibração do modelo em tempo húmido (Q01), para a precipitação de 20 de abril. 

 

Figura 5.16 - Calibração do modelo em tempo húmido (Q02), para a precipitação de 13 de maio. 

 

Figura 5.17 - Calibração do modelo em tempo húmido (Q03), para a precipitação de 20 de abril. 
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Figura 5.18 - Calibração do modelo em tempo húmido (Q04), para a precipitação de 13 de maio. 

Os resultados do processo de calibração em tempo húmido foram obtidos, considerando uma 

percentagem de ligações indevidas de 10%, com exceção da bacia MSi5, localizada a montante 

do posto de monitorização Q01, em que se assumiu 5%, e nas bacias que drenam efluentes 

domésticos, MSi4 e VMi4, onde se considerou 20%. 

De forma geral, existe um impacto relativamente reduzido da precipitação no sistema de 

drenagem industrial, com incrementos de altura do escoamento pouco expressivos e que não 

implicam a entrada em carga dos coletores, sendo que a altura do escoamento raramente 

ultrapassa a meia secção. 

5.5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS DE SIMULAÇÃO  

5.5.1 SISTEMA DOMÉSTICO 

CENÁRIO D1 (PRECIPITAÇÃO DE DIA 20 DE ABRIL DE 2020, 1 GRUPO ELETROBOMBA) 

Neste cenário procurou-se simular o desempenho do sistema de drenagem residual doméstico 

para a maior precipitação registada nas campanhas de monitorização, com apenas um grupo 

eletrobomba a funcionar, uma vez que foi a situação verificada durante as campanhas. 

Pretende-se avaliar a eficiência das câmaras de controlo de caudal, quer com válvula vórtice, 

quer com válvula de seccionamento. 

Nas Figura 5.19 a Figura 5.21, representam-se as condições de escoamento, no período mais 

crítico, para os sistemas de Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria, respetivamente, resultantes da 

simulação do modelo SWMM. 

Verifica-se que apenas no sistema de Gouxaria não se observaram coletores a funcionar sob 

pressão. Relativamente ao sistema de Monsanto, pode verificar-se que, na situação mais crítica, 

os coletores mais próximos da ETAR (650 m) se encontram a funcionar sob pressão, não se 

verificando, porém, a ocorrência de extravasamento. No caso de Vila Moreira, observa-se que, 

na situação mais crítica, existe uma extensão considerável de coletores sob pressão, cerca de 

1650 metros a montante da ETAR. Todavia, à semelhança de Monsanto, não ocorreram 

extravasamentos na rede. 
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Figura 5.19 - Avaliação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem de Monsanto (Cenário D1). 

 

Figura 5.20 - Avaliação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem de Vila Moreira (Cenário D1). 
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Figura 5.21 - Avaliação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem de Gouxaria (Cenário D1). 

Com o intuito de perceber, com maior rigor, a extensão da rede que se encontra em carga, 

apresentam-se nas Figura 5.22 e Figura 5.23, os perfis longitudinais das zonas críticas para 

Monsanto e Vila Moreira, respetivamente. 

Naturalmente que se tiver lugar a obstrução e entupimento de coletores, verificar-se-á o risco de 

extravasamento, mesmo sem a ocorrência de eventos pluviométricos. 

 

Figura 5.22 - Perfil longitudinal e altura de água no coletor doméstico que liga o nó 3 ao poço da EE (Cenário D1). 
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Figura 5.23 - Perfil longitudinal e altura de água no coletor doméstico que liga o nó 49 ao poço da EE (Cenário D1). 

Nas Figura 5.24 a Figura 5.26, apresenta-se o caudal regulado pelas Câmaras de Controlo de 

Caudal (CCC), onde se compara o hidrograma do bypass (Q Descarregado) com o do coletor a 

jusante da CCC (Q Escoado). 

 

Figura 5.24 - Caudais regulados pelas CCC, no sistema de Monsanto (Cenário D1). 
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Figura 5.25 - Caudais regulados pelas CCC, no sistema de Vila Moreira (Cenário D1). 

 

Figura 5.26 - Caudais regulados pelas CCC, no sistema de Gouxaria (Cenário D1). 
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Globalmente, verifica-se que as CCC com válvula de seccionamento (CCCvs#) não funcionaram 

em nenhum dos casos, visto que em nenhuma se observou o desviou de caudal para a ribeira. 

Como tal, à zona da ETAR afluem caudais bastante elevados o que, associado aos baixos 

declives que os coletores apresentam nesta zona, leva a que o sistema entre em carga. 

No caso das CCC com válvula de vórtice (CCCvv1 e CCCvv2), os resultados mostram que, 

apesar de pouco expressivo, ambas efetuaram descargas para a ribeira quando o caudal afluente 

ultrapassou o valor para o qual foram dimensionadas (11 L/s), atenuando assim o impacto da 

precipitação no sistema a jusante, nomeadamente na ETAR. 

No nó 40, onde ocorre a confluência dos sistemas de Vila Moreira e Gouxaria, existe um desvio 

de caudal, que entra em funcionamento quando o sistema entra em carga, na zona da ETAR. 

Na Figura 5.27, representam-se as condições de escoamento, no período onde o caudal 

descarregado pelo desvio de caudal (Bypass ETAR) atingiu o valor máximo, e na Figura 5.28, os 

hidrogramas de cheia do bypass e do coletor a jusante do nó 40. 

A Figura 5.28 mostra que, face aos elevados caudais que chegam à ETAR, o Bypass se encontra 

em funcionamento durante pelo menos 8 horas. 

O caudal afluente é cerca de 3.5 vezes superior ao caudal de tempo seco, sendo que a 

capacidade de bombagem é excedida, limitando os valores a transportar para jusante, para a 

ETAR.  

 

Figura 5.27 - Condições de escoamento, nas proximidades da ETAR de Alcanena (Cenário D1). 
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Figura 5.28 - Hidrogramas do Bypass à ETAR e do coletor a jusante do nó 40 (Cenário D1). 

CENÁRIO D2 (T = 2 ANOS; 2 GRUPOS ELETROBOMBA) 

Este cenário tem como objetivo simular o desempenho do sistema de drenagem doméstico, 

quando exposto a uma situação de precipitação intensa, com um período de retorno de 2 anos. 

Neste caso, optou-se por dois grupos eletrobomba uma vez que se pretende perceber qual a 

máxima resposta que, em condições normais, a ETAR pode dar a eventos de precipitação 

intensa e adicionalmente, qual o rendimento dos dispositivos de regulação de caudal. Uma vez 

que se pretende uma abordagem conservativa, considerou-se o evento com início às 6h e fim às 

10h, de forma a incluir o período de pico das descargas domésticas (8h às 9h). 

Nas Figura 5.29 a Figura 5.31, reproduzem-se as condições de escoamento, no período mais 

crítico, para os sistemas de Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria, respetivamente. Constata-se que 

nos 3 eixos de drenagem, se verificam extensões consideráveis de coletores em carga, 

nomeadamente: 

• Monsanto: Cerca de 2250 metros de coletores sob pressão. 

• Vila Moreira: Cerca de 2350 metros de coletores sob pressão e extravasamento no nó 46. 

• Gouxaria: Cerca de 4650 metros de coletores sob pressão. 

 

Figura 5.29 - Avaliação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem de Monsanto (Cenário D2). 
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Figura 5.30 - Avaliação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem de Vila Moreira (Cenário D2). 

 

Figura 5.31 - Avaliação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem de Gouxaria (Cenário D2). 

Apresentam-se, nas Figura 5.32 a Figura 5.34, os perfis longitudinais nos trechos e no período 

crítico, para os 3 eixos: Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria, respetivamente. 
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Figura 5.32 - Perfil long. e altura do escoamento do coletor doméstico de Monsanto que liga o nó 14 ao poço da EE 

(Cenário D2). 

 

Figura 5.33 - Perfil long. e altura do escoamento coletor doméstico de Vila Moreira que liga o nó 55 ao poço da EE 

(Cenário D2). 

 

Figura 5.34 - Perfil long. e altura do escoamento coletor doméstico de Gouxaria que liga o nó 78 ao poço da EE 

(Cenário D2). 

Nas Figura 5.35 a Figura 5.37, apresenta-se o caudal regulado pelas Câmaras de Controlo de 

Caudal (CCC). 
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Figura 5.35 - Caudais regulados pelas CCC, no sistema de Monsanto (Cenário D2). 

 

Figura 5.36 - Caudais regulados pelas CCC, no sistema de Vila Moreira (Cenário D2). 
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Figura 5.37 - Caudais regulados pelas CCC, no sistema de Gouxaria (Cenário D2). 

Neste cenário, algumas CCC com válvula de seccionamento entraram em funcionamento. No 

entanto, as eficiências são baixas, não evitando que o sistema entre em carga a montante, na 

zona da ETAR. 

No que diz respeito às CCC com válvula de vórtice, os resultados mostram que estas apresentam 

bons desempenhos, tendo sido atingida a capacidade de transporte do bypass que faz a 

descarga na ribeira em ambos os casos, o que resultou em extravasamentos no nó 46.  

Na Figura 5.38 estão indicadas as condições de escoamento, no bypass da ETAR, no período 

onde o caudal descarregado atingiu o valor máximo, e na Figura 5.39, os hidrogramas de cheia 

do bypass e do coletor a jusante do nó 40. 
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Figura 5.38 - Condições de escoamento, nas proximidades da ETAR de Alcanena (Cenário D2). 

 

Figura 5.39 - Hidrogramas do Bypass à ETAR e do coletor a jusante do nó 40 (Cenário D2). 

A Figura 5.39, mostra que a ETAR, apesar do pior rendimento por parte da rede de drenagem, 

comparativamente ao cenário D1, com os dois grupos eletrobomba em funcionamento, consegue 

dar uma boa resposta, não tendo sido verificado neste caso, escoamento em contracorrente a 

jusante do nó 40. 

O caudal que afluí à ETAR é cerca de 5 vezes superior ao caudal de tempo seco, sendo que a 

capacidade de bombagem é excedida, limitando os valores a transportar para jusante, para a 

ETAR. O efluente descarregado no meio recetor apresenta um fator de diluição na ordem 5. 
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5.5.2 SISTEMA INDUSTRIAL 

CENÁRIO I1 (PRECIPITAÇÃO DE DIA 20 DE ABRIL DE 2020) 

Neste cenário modelou-se o desempenho do sistema de drenagem industrial com um evento de 

precipitação ocorrido durante as campanhas de monitorização. Uma vez que o sistema serve 

indústrias que operam no setor dos curtumes, onde são comuns efluentes com valores elevados 

de concentração em sulfuretos e pH baixos, o conhecimento dos locais onde o sistema entra em 

carga é fundamental, uma vez que impedindo a circulação do ar para jusante, faz com que seja 

nula a ventilação dos coletores a montante, resultando em condições mais desfavoráveis de 

concentração de gás sulfídrico no ar e ocorrência de corrosão, e de acumulação de sedimentos. 

Também é preciso ter em conta a ligação de bacias de drenagem urbana á rede industrial, a fim 

de aferir a necessidade de instalação de dispositivos de Controlo de Caudal adicionais. 

Na Figura 5.40 e Figura 5.41 apresentam-se as condições de escoamento, dos sistema de 

Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria, respetivamente, e nas Figura 5.42 a Figura 5.45, os perfis 

longitudinais e alturas de escoamento dos seus  trechos mais condicionantes. 

 

Figura 5.40 - Avaliação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem de Monsanto (Cenário I1). 
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Figura 5.41 - Avaliação da capacidade de esc. dos sistemas de drenagem de Vila Moreira e Gouxaria (Cenário I1). 

 

Figura 5.42 - Perfil long. e alturas de escoamento no coletor residual industrial de Monsanto que liga o nó 3 ao Poço 1 

(Cenário I1). 

 

Figura 5.43 - Perfil long. e alturas de escoamento no coletor residual industrial de Monsanto que liga o nó 4 ao Poço 1 

(Cenário I1). 
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Figura 5.44 - Perfil long. e alturas de escoamento no coletor residual industrial de Vila Moreira que liga o nó 54 ao 

Poço 2 (Cenário I1). 

 

Figura 5.45 - Perfil long. e alturas de escoamento no coletor residual industrial de Gouxaria que liga o nó 99 ao Poço 2 

(Cenário I1). 

Relativamente ao sistema de Monsanto, e tendo em conta os perfis longitudinais representados 

na Figura 5.42 e Figura 5.43, estima-se que a circulação do ar seja interrompida até uma 

distância de cerca de 80 metros da ETAR, dada a entrada em pressão deste trecho. 

No caso de Vila Moreira e Gouxaria, essa distância é de aproximadamente, 225 e 275 metros, 

respetivamente, sendo que os últimos 50 metros são comuns aos dois sistemas, visto que ambos 

confluem no nó 53. 

De forma geral, e uma vez que a contribuição da precipitação no sistema de drenagem industrial 

não se afirma como muito significativa, os resultados obtidos não diferem muito, em termos de 

impacto, do funcionamento em tempo seco. Esta situação encontra-se evidenciada na Figura 

5.46, onde se apresenta a variação da altura do escoamento nos nós 1 e 52, situados 

imediatamente a montante dos Poços 1 e 2, respetivamente. 
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Figura 5.46 - Comparação da variação da profundidade no Nó 1 (cima) e no Nó 52 (baixo), em tempo seco e em tempo 

húmido (precipitação pouco intensa). 

A inexistência de diferenças relevantes entre tempo seco e tempo húmido deve-se ao facto dos 

grupos eletrobomba entrarem em operação para níveis elevados da massa líquida o que, aliado 

aos baixos declives dos coletores na proximidade da ETAR, faz com que o sistema esteja 

constantemente em carga nessas zonas, mesmo em tempo seco. 

Relativamente à contribuição doméstica, a rede de drenagem industrial recebe o afluente das 

bacias BM.6, BVM.1 e BVM.6, sendo que apenas a última é regulada por uma CCC, neste caso, 

com válvula de seccionamento (CCCvs7). A bacia BVM.1 é servida pelo emissário 1 de Vila 

Moreira, e tratando-se de um sistema de drenagem residual misto (afluências domésticas e 

industriais), está posta de parte a opção de descarga para uma linha de água. 

Na Figura 5.47, apresenta-se o hidrograma da bacia BM.6 (MSi4 no modelo) e o caudal regulado 

pela CCCvs7. Conclui-se que não ocorreram quaisquer desvios de caudal por parte da CCCvs7, 

e que nos dois casos o caudal que passa para jusante é aproximadamente 4 vezes superior ao 

caudal de ponta máximo de tempo seco. 

 

Figura 5.47 - Hidrograma da bacia MSi4 (Esq.) e caudal regulado pela CCCvs7 (Dir.) – (Cenário I1) 
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CENÁRIO I2 (T = 2 ANOS) 

Neste cenário pretende-se saber qual a resposta da rede de drenagem industrial, quando 

solicitada por uma precipitação intensa (T = 2 anos). Considerou-se que o evento de precipitação 

tem início às 12h, e termina às 16h, de forma a incluir o pico do período de descarga das 

indústrias. 

Na Figura 5.48 e Figura 5.49, apresentam-se as condições de escoamento, no período mais 

crítico, para os sistemas de Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria, respetivamente. Nas Figura 5.50 

a Figura 5.53, presentam-se os perfis longitudinais e alturas do escoamento nos trechos mais 

condicionantes. 

 

Figura 5.48 - Avaliação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem de Monsanto (Cenário I2). 

 

Figura 5.49 - Avaliação da capacidade de esc. dos sistemas de drenagem de Vila Moreira e Gouxaria (Cenário I2). 
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Figura 5.50 - Perfil long. do coletor residual doméstico de Monsanto que liga o nó 16 ao Poço 1 (Cenário I2). 

 

Figura 5.51 - Perfil long. do coletor residual industrial de Monsanto que liga o nó 4 ao Poço 1 (Cenário I2). 

 

Figura 5.52 - Perfil long. do coletor residual industrial de Vila Moreira que liga o nó 57 ao Poço 2 (Cenário I2). 

 

Figura 5.53 - Perfil long. do coletor residual industrial de Gouxaria que liga o nó 102 ao Poço 2 (Cenário I2). 
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Nestas condições estima-se que no sistema de Monsanto a circulação de ar seja interrompida 

nos últimos 490 metros do emissário 5 (até ao nó 3) e 225 metros do emissário 6. No caso de 

Vila Moreira, a distância sob pressão corresponde a 1025 metros e em Gouxaria 2400 metros, 

medidos até ao nó 53, onde ocorre a junção do sistema de Vila Moreira com o de Gouxaria. 

A Figura 5.53 mostra que ocorre extravasamento no Poço 2 e no Nó 99. Esta ocorrência pode 

ser explicada pelo facto da bombagem não ter capacidade de resposta face às afluências e de 

apresentarem níveis de arranque demasiado elevados.  

Na Figura 5.54 apresenta-se o hidrograma da bacia BM.6 e o caudal regulado pela CCCvs7. 

 

Figura 5.54 - Hidrograma da bacia MSi4 (Esq.) e caudal regulado pela CCCvs7 (Dir.) – (Cenário I2) 

Neste cenário, o caudal que é escoado para jusante já é largamente superior ao caudal de ponta, 

de precipitação que ocorre, em média, de 2 em 2 anos, contribuído para o aumento da pressão 

do sistema a jusante. 

O facto de no nó CCCvs7 se verificar escoamento em contracorrente pode significar o risco de 

um efluente com elevada carga contaminante, proveniente do sistema industrial de Vila Moreira, 

poder ser descarregado para o curso de água (“excedentes poluídos”). 
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6. SIMULAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE SULFURETOS E DE GÁS SULFÍDRICO NO SISTEMA 

DE ÁGUAS RESIDUAIS DE ALCANENA 

6.1 MODELAÇÃO DE SEPTICIDADE 

6.1.1 DESCRIÇÃO DO MODELO AEROSEPT+ 

O modelo AEROSEPT (Matos, 1992), adaptado à linguagem Visual Basic for Applications (VBA), 

permite a avaliação da evolução da concentração dos parâmetros de oxigénio dissolvido (OD), 

sulfuretos totais e sulfureto de hidrogénio (massa líquida), bem como a libertação de sulfureto de 

hidrogénio (gás sulfídrico) para a fase gasosa. 

O programa desenvolve-se em quatro módulos principais, de cálculo sequencial, que permitem 

inicialmente o cálculo dos parâmetros hidráulicos do escoamento, seguido da determinação da 

evolução do oxigénio dissolvido ao longo do escoamento (fase aeróbia), da determinação de 

parâmetros relacionados com a potencial formação de sulfuretos na massa líquida (fase séptica) 

e por último, da determinação da concentração do gás sulfídrico na atmosfera gasosa dos 

coletores. Nos quatro módulos considerados, a modelação será realizada sempre de montante 

para jusante do sistema de drenagem. 

Previamente à aplicação do modelo, é necessário que esteja definida a configuração geral do 

sistema, nomeadamente a numeração dos trechos, nós de montante e jusante, diâmetro, 

comprimento e inclinação dos coletores, material, população e/ou caudais afluentes a cada nó 

de cálculo, bem como a existência de quedas.  

MODELAÇÃO DE ASPETOS HIDRÁULICOS 

No módulo relativo aos aspetos hidráulicos, São determinados os parâmetros de população 

acumulada e comprimento acumulado do trecho, é verificado que trechos são de cabeceira e 

que trechos se encontram com escoamento em superfície livre ou sob pressão (caso o caudal 

de secção cheia seja menor ou igual ao caudal de cálculo no trecho). Segue-se o cálculo dos 

restantes parâmetros hidráulicos necessários para os módulos seguintes, bem como para 

verificação dos critérios de verificação hidráulica incluídos no D.R. nº 23/95, de 23 de agosto de 

1995. 

MODELAÇÃO DA FASE AERÓBIA 

A evolução do oxigénio dissolvido ao longo de um sistema depende da quantidade de oxigénio 

afluente, do rearejamento no trecho e/ou em quedas, bem como do seu consumo por ação 

química e/ou biológica no interior da massa líquida, biofilme e sedimentos. Para a simulação 

destes processos, admite-se que as reações ocorrem instantaneamente nos nós de cálculo, e 

tem-se em conta a sequência seguinte: 

• Determina-se o efeito de quedas para cada afluência ao nó de cálculo; 
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• Efetua-se o balanço de OD ponderando as concentrações com os caudais afluentes; 

• Simula-se então o efeito do consumo de OD na oxidação de sulfuretos. 

MODELAÇÃO DA FASE SÉPTICA 

Tal como considerado na análise do OD, o módulo referente à fase séptica também admite que 

as reações decorrentes dos sulfuretos transportados pelo afluente ocorrem instantaneamente 

nos nós do sistema, e efetua o balanço determinando os efeitos das quedas, seguido do balanço 

nos trechos tendo em conta as concentrações e possível redução de sulfuretos devido à reação 

com o oxigénio. A variação da concentração de sulfuretos ao longo do trecho depende da sua 

formação na massa líquida, no interior do biofilme e interior de sedimentos, da libertação de gás 

sulfídrico da massa líquida para o ar e da reação com o oxigénio introduzido através do 

rearejamento. 

No modelo considera-se desprezável a formação de sulfuretos nos sedimentos, admitindo que 

ocorrem periodicamente condições de auto-limpeza, e considera-se o seguinte: 

Condutas em pressão 

Admite-se nulo o rearejamento atmosférico assim como a libertação de gás sulfídrico, pelo que 

a evolução da concentração de sulfuretos no trecho é apenas condicionada pela taxa de 

formação no interior da massa líquida e no interior do filme biológico. No modelo de cálculo, 

adotou-se a expressão proposta por Pomeroy (1959): 

𝑆𝑗 = 𝑆𝑚 + 𝐾𝑝 𝐶𝐵𝑂5 (1,57 +
4

𝐷
) 1,07(𝑇−20) 𝑡𝑅 

onde, 

Sj e Sm – Concentração total de sulfuretos, na secção de jusante e montante do trecho 

de cálculo (mg/L); 

tR – tempo de retenção (h); 

Kp – Constante empírica; 

CBO5 – Carência bioquímica de oxigénio aos 5 dias e a 20°C (mg/L). 

A constante empírica Kp pode assumir, em função da proporção entre os tempos de repouso e 

de bombagem no percurso, valores entre 0,0004 e 0,001 m/h. Deverão ser escolhidos valores 

para o parâmetro Kp próximos de 0,0004 m/h, quando os períodos de repouso forem longos e 

predominem em relação aos períodos correspondentes à situação de bombagem. A condição 

mais conservadora corresponde a admitir valores do parâmetro Kp próximos de 0,001 m/h. 

Escoamentos em superfície livre 

O modelo matemático desenvolvido inclui a formulação de Pomeroy e Parkhurst (1977), que 

permite estimar a concentração total de sulfuretos na massa líquida. 

𝑆𝑗 = 𝑆𝑙𝑖𝑚 − (𝑆𝑙𝑖𝑚 − 𝑆𝑚) × 𝑒𝐶𝑡 
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onde, 

Sj e Sm - concentração de sulfuretos totais, respetivamente na secção inicial e final do 

trecho de cálculo (mg/L); 

Slim- concentração máxima de sulfuretos, para as condições hidráulico-sanitárias no 

trecho, que só pode ser atingida, teoricamente, se o mesmo tiver uma extensão infinita 

(mg/L), dada pela equação: 

𝑆𝑙𝑖𝑚 = (𝑀 𝑚⁄ ) × 𝐶𝐵𝑂5
20 × 1,07(𝑇−20)(𝐽 𝑉)−0,375(𝑃 𝑏⁄ ) 

𝐶𝑡 = (−𝐿 𝑚 𝐽0,375) (3600 𝑑𝑚 𝑉0,625)⁄  

sendo, 

M e m – Constantes empíricas, M = 0,32 x 10-3 m/h, m = 0.32; 

V - Velocidade média de escoamento (m/s); 

P - Perímetro molhado (m); 

b - Largura superficial do escoamento (m); 

dm - altura média do escoamento (m);  

L - Extensão do trecho (m). 

Entendeu-se adotar esta formulação, de acordo com as seguintes situações: 

• Condição aeróbia – considera-se não haver lugar à formação de sulfuretos (Sj=0). 

• Condição anaeróbia, mas não séptica – ou seja, concentrações de oxigénio e sulfuretos 

iniciais nulas e parâmetro Zp ≤ 5 000, neste caso não existem condições favoráveis à 

ocorrência de septicidade, o potencial redox da massa líquida mantém-se em valores 

suficientemente altos para levar à oxidação total dos sulfuretos potencialmente formados 

(Sj=0). 

• Condição séptica, mas não favorável à formação de sulfuretos – corresponde à situação com 

concentração inicial positiva de sulfuretos e Zp ≤ 5 000, as condições são favoráveis ao 

rearejamento. Neste caso calcula-se Sj considerando Slim=0. 

• Condição séptica e favorável à formação de sulfuretos – concentração de sulfuretos positiva 

na secção inicial do trecho de cálculo e Zp > 5 000.  Nestas condições, calcula-se Slim, Ct e 

Sj. 

MODELAÇÃO DA LIBERTAÇÃO DE GÁS SULFÍDRICO PARA A ATMOSFERA  

A concentração de sulfureto de hidrogénio, em cada nó de cálculo, é determinada com base na 

concentração de sulfuretos dissolvidos, do pH e da temperatura da massa líquida.  

É efetuado um balanço ao caudal de ar no sistema, com base na velocidade do ar, dada pela 

expressão 

𝑉𝑎𝑟 = 0,333 × (𝑏 × 𝑉 𝑝1⁄ )0,56 

onde, 

Var - Velocidade do ar na atmosfera dos coletores (m/s); 
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b - Largura superficial (m); 

V - Velocidade de escoamento (m/s); 

p1 - Perímetro não molhado (m). 

Relativamente à concentração de sulfuretos dissolvidos (𝑆𝑑), admitiu-se que esta pode ser 

estimada por uma fracção da concentração de sulfuretos totais. 

A partir do conhecimento da concentração de sulfuretos dissolvidos, considerando as constantes 

pk1 e pk2 iguais, respetivamente, a 10-7 e 10-14 e valores de pH inferiores a doze, situação 

corrente em águas residuais de origem doméstica, pode considerar-se que o ião sulfureto (S2-) 

não está presente (concentração inferior a 1%). Considerando os efeitos térmicos apresenta-se 

a seguinte formulação: 

𝐻2𝑆𝐿 = 𝑆𝑑 (1 + 10𝑝𝐻−7+0,0146 (𝑇−25))⁄  

onde, 

H2SL  - Concentração de sulfureto de hidrogénio presente na massa líquida (mg/L). 

Sd  - Corresponde à concentração de sulfuretos totais presentes na massa líquida:  

𝑆𝑑 = 𝐻2𝑆 + 𝐻𝑆− + 𝑆2− = 𝑆𝑇 × 𝑓𝐻2𝑆 

Atingidas as condições de septicidade, o sulfureto de hidrogénio liberta-se da solução para a 

atmosfera do coletor, podendo escapar-se para o exterior do sistema ou manter-se no seu 

interior, contribuindo para a criação de atmosferas tóxicas e para a corrosão dos vários órgãos 

de drenagem, de acordo com as condições de ventilação.  

O cálculo da taxa de libertação de gás sulfídrico para a atmosfera é dado pela expressão: 

Fi0 =  1,917 × 10−4  ×  (1 + 0,17 × V2 (g × dm)⁄ ) ×  (J × V)0,375 ×  H2SL ∗  1,016(T − 20) 

sendo,  

Fi0  - Taxa de libertação do gás sulfídrico da solução, para atmosfera não poluída 

(g/(m2.s)); 

 H2SL - Concentração de sulfureto de hidrogénio em solução (mg/L). 

No caso de Fi0>0, a concentração de gás sulfídrico é dada pela expressão: 

H2S(j)  =  H2Seq − (H2Seq −  H2S(m)) × e−aux2 

em que, 

H2S(j) - Concentração de gás sulfídrico na secção de jusante do trecho (g/m3); 

H2Seq - Concentração de saturação de gás sulfídrico no ar (g/m3)  

Assim, e para determinar a concentração de gás sulfídrico, é necessário conhecer o valor da 

concentração de saturação (H2Seq), assim como o valor da constante da Lei de Henry para este 

gás e à temperatura desejada. No modelo, define-se a concentração de saturação, em função 
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da concentração de sulfureto de hidrogénio na massa líquida e temperatura, válida para 

temperaturas entre 10 e 30°C e pressão próxima da atmosférica, da seguinte forma: 

𝐻2𝑆𝑒𝑞 = 𝐻2𝑆𝐿 × (3,79 × 10−5 × 𝑇2 + 7,64 × 10−3 × 𝑇 + 0,197) 

Esta expressão foi obtida por Matos (1992), adaptando um polinómio de interpolação de segundo 

grau ao conjunto dos valores da constante de Henry, para o gás sulfídrico, constantes em Metcalf 

& Eddy (2003), ajustando, em conformidade, as unidades da concentração. Para se adaptar as 

unidades de concentração a p.p.m. (partes por milhão em volume), deve ter-se em conta que, a 

20°C, 1,43 x 10-3 g/m3 de gás sulfídrico, expresso em termos de enxofre, corresponde 

aproximadamente a 1 p.p.m. 

6.1.2 CENÁRIOS SIMULADOS  

O modelo foi utilizado com o intuito de prever a evolução das concentrações de oxigénio 

dissolvido, sulfuretos e gás sulfídrico, ao longo dos três eixos de drenagem que compõe o 

sistema industrial de Alcanena (Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria), tendo sido previamente 

calibrado de acordo com os resultados das componentes de monitorização de sulfuretos e gás 

sulfídrico, que tiveram lugar entre os dias 20 e 29 de julho de 2020. 

Relativamente aos caudais industriais, foram considerados os provenientes dos utilizadores 

industriais incluídos na atividade de fiscalização, levada a cabo pela AQUANENA, bem como as 

curvas padrão de tempo seco, definidas a partir da informação fornecida pelas campanhas de 

monitorização de caudal do mesmo mês. Na Figura 6.1 apresenta-se, a título de exemplo, uma 

das curvas padrão de tempo seco, neste caso referente aos dias de semana e relativo ao medidor 

de caudal Q01. 

 

Figura 6.1 – Exemplo de curva padrão de tempo seco (Q01) 

Para efeitos de modelação, e sabendo que as indústrias fiscalizadas contribuem apenas com 

40% dos caudais médios observados nas campanhas de monitorização, foi feita a distribuição 

dos restantes 60% pelos nós onde se observam ligações de outras unidades industriais, não 

incluídas naquela lista. No que diz respeito à natureza do caudal distribuído, considerou-se que 

não contribuiu com sulfuretos. 

Os dados input considerados para a simulação são os indicados no Quadro 6.1. 
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Quadro 6.1 - Dados de input utilizados no modelo AeroSept+. 

 

Nas simulações efetuadas, considerou-se que as águas residuais afluentes ao sistema, 

apresentavam concentrações de oxigénio igual a 10% da concentração de saturação.  

No âmbito da avaliação de desempenho do sistema, entendeu-se simular os 8 cenários 

representados na Figura 6.2, sendo S a concentração de sulfuretos totais descarregados pelas 

unidades industriais, com pH da massa líquida igual a 6 ou 8.  

 

Figura 6.2 - Cenários a simular no modelo AeroSept+ 

Na escolha dos cenários a simular, teve-se em conta os valores máximos admissíveis (VMA) e 

os valores máximos admissíveis pontuais (VMAP) das águas residuais a rejeitar no sistema, igual 

a 30 e 100 mg/L, respetivamente, sendo este o valor correspondente às unidades industriais de 

Classe 1 (situação mais desfavorável). 

No entanto, e face aos resultados das campanhas de monitorização, ainda se considera outros 

cenários extremos (cenários 7 e 8) com S = 300 mg/L. 

Também se pretendia auscultar a resposta do sistema no caso de ausência de sulfuretos no 

efluente rejeitado no sistema (S = 0 mg/L). 



 

109

6.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

6.2.1 SISTEMA DE MONSANTO 

Os resultados referentes à evolução de oxigénio dissolvido (OD), sulfuretos totais (S), e gás 

sulfídrico (H2S), no sistema de Monsanto são apresentados graficamente, por emissário, na 

Figura 6.3 à Figura 6.17. 

 

Figura 6.3 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 1 de Monsanto. 

 

Figura 6.4 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 1 de Monsanto. 

 

Figura 6.5 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 1 de Monsanto. 
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Figura 6.6 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 3 de Monsanto. 

 

Figura 6.7 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 3 de Monsanto. 

 

Figura 6.8 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 3 de Monsanto. 

 

Figura 6.9 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 4 de Monsanto. 
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Figura 6.10 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 4 de Monsanto. 

 

Figura 6.11 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 4 de Monsanto. 

 

Figura 6.12 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 5 de Monsanto. 

 

Figura 6.13 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 5 de Monsanto. 
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Figura 6.14 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 5 de Monsanto. 

 

Figura 6.15 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 6 de Monsanto. 

 

Figura 6.16 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 6 de Monsanto. 

 

Figura 6.17 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 6 de Monsanto. 
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Em termos de resultados obtidos, pode constatar-se resumidamente o seguinte: 

• Caso a concentração de sulfuretos totais descarregados para o sistema seja nula (cenários 

1 e 2), prevalecerão as condições aeróbias ao longo do sistema, nomeadamente do nó 51 

até às proximidades do nó 16 (16.A), observando-se, no entanto, condições sépticas na 

chegada à ETAR, com uma concentração em sulfuretos na ordem dos 1.6 mg/L. 

• Nos restantes cenários (3 a 8), verificam-se condições de septicidade ao longo de todo o 

sistema, exceto em parte do emissário 4 (nó 31 até ao nó 26), uma vez que o caudal 

descarregado não apresenta sulfuretos.   

• No caso do cenário 7 (S = 300 mg/L; pH = 6), verificam-se valores de gás sulfídrico 

extremamente elevados em praticamente todo o sistema, acima dos 2000 ppm, chegando 

mesmo a valores acima dos 10000 ppm. Contudo, para a mesma concentração de sulfuretos 

totais, mas um pH superior, cenário 8, a concentração de gás sulfídrico não ultrapassa os 

1000 ppm. 

6.2.2 SISTEMA DE VILA MOREIRA 

Os resultados referentes à evolução de oxigénio dissolvido (OD), sulfuretos totais (S), e gás 

sulfídrico (H2S), no sistema de Vila Moreira são apresentados graficamente, por emissário, na 

Figura 6.18 à Figura 6.27. 

 

Figura 6.18 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 1 de Vila Moreira. 

 

Figura 6.19 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 2 de Vila Moreira. 
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Figura 6.20 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 2 de Vila Moreira. 

 

Figura 6.21 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 2 de Vila Moreira. 

 

Figura 6.22 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 3 de Vila Moreira. 

 

Figura 6.23 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 3 de Vila Moreira. 
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Figura 6.24 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 3 de Vila Moreira. 

 

Figura 6.25 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 4 de Vila Moreira. 

 

Figura 6.26 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 4 de Vila Moreira. 

 

Figura 6.27 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 4 de Vila Moreira. 



 

116 

Em termos de resultados obtidos pode constatar-se resumidamente o seguinte: 

• No caso dos cenários 1 e 2 (S = 0 mg/L), prevalecem as concentrações de oxigénio dissolvido 

ao longo do percurso, essa situação deve-se fundamentalmente à existência de quedas que 

proporcionam condições muito favoráveis de rearejamento. 

• Nos restantes cenários (3 a 8), verificam-se condições de septicidade no emissário 4 e em 

parte dos emissários 2 e 3. 

• Qualquer que seja o cenário, a massa líquida chega à ETAR em condições sépticas, sendo 

a concentração de sulfuretos da ordem de 100 mg/L no caso dos cenários 7 e 8, ou seja, à 

chegada à ETAR, por diluição e por oxidação/transferência para o ar, a concentração é de 

cerca de 1/3 da descarregada, em média, pelas unidades industriais. 

• Relativamente à concentração de gás sulfídrico, observou-se um valor máximo na ordem de 

7000 ppm no emissário 2 e da ordem de 5000 ppm nos emissários 3 e 5. No emissário 1, 

uma vez que não se verificam condições sépticas, não tem lugar a ocorrência de gás 

sulfídrico. 

6.2.3 SISTEMA DE GOUXARIA 

Os resultados referentes à evolução de oxigénio dissolvido (OD), sulfuretos totais (S), e gás 

sulfídrico (H2S), no sistema de Gouxaria são apresentados graficamente, por emissário, na 

Figura 6.28 à Figura 6.49. 

 

Figura 6.28 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 1 de Gouxaria. 

 

Figura 6.29 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 1 de Gouxaria. 
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Figura 6.30 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 1 de Gouxaria. 

 

Figura 6.31 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 2 de Gouxaria. 

 

Figura 6.32 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 2 de Gouxaria. 

 

Figura 6.33 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 2 de Gouxaria. 
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Figura 6.34 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 3 de Gouxaria. 

 

Figura 6.35 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 3 de Gouxaria. 

 

Figura 6.36 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 3 de Gouxaria. 

 

Figura 6.37 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 4 de Gouxaria. 
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Figura 6.38 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 4 de Gouxaria. 

 

Figura 6.39 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 4 de Gouxaria. 

 

Figura 6.40 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 5 de Gouxaria. 

 

Figura 6.41 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 5 de Gouxaria. 
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Figura 6.42 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 5 de Gouxaria. 

 

Figura 6.43 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 6 de Gouxaria. 

 

Figura 6.44 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 6 de Gouxaria. 

 

Figura 6.45 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 6 de Gouxaria. 
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Figura 6.46 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 7 de Gouxaria. 

 

Figura 6.47 - Evolução da concentração de sulfuretos totais no emissário 7 de Gouxaria. 

 

Figura 6.48 - Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 7 de Gouxaria. 

 

Figura 6.49 - Evolução da concentração de oxigénio dissolvido no emissário 8 de Gouxaria. 
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Em termos de resultados obtidos pode constatar-se, sumariamente, o seguinte: 

• No caso dos cenários 1 e 2, verificam-se condições aeróbias ao longo dos emissários 1, 2, 3 

4, 5, 8 e em parte dos emissários 6 e 7. 

• Nos restantes cenários (3 a 8), com a exceção do emissário 8 e de parte do emissário 5, 

verifica-se a existência de condições sépticas. 

• Observaram-se valores pontuais muito elevados das concentrações de gás sulfídrico, da 

ordem dos 25000 ppm, no caso do cenário 7. Estes valores podem ser explicados pelo facto 

da contribuição de caudal de outras indústrias (que não contribuem com sulfuretos) ser muito 

pouco significativa, em comparação com o que se verifica nos restantes sistemas (Monsanto 

e Vila Moreira). 

6.2.4 PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

Comparando os resultados da fase líquida obtidos por simulação, com os máximos registados 

nas campanhas de monitorização (14 a 28 de julho), verifica-se que no sistema de Monsanto 

(nó 2, emissário 6), a concentração de sulfuretos totais medida (dia 27 de julho às 9 h, 266 mg 

S/L), excedeu os valores simulados (máximo de 100 mg S/L). Ou seja, isso significa que as 

descargas de sulfuretos pelas unidades industriais excederem os limites regulamentares. Isto é, 

o valor ponderado das descargas, na origem, terá sido seguramente superior a 300 mg S/l, 

dada a redução expectável ao longo do percurso. 

No sistema de Vila Moreira (nó 54, emissário 4), os cenários 3 e 4 (ST afluente = 30 mg/L), foram 

os que mais se aproximaram dos valores registados (cerca de 14 mg S/L), sendo o valor simulado 

da ordem de 20 mg/L. Ou seja, o valor ponderado das descargas, na origem, nesse período, 

foi da ordem de 20 a 50 mg S/l. 

Em Gouxaria (nó 100, emissário 7), os resultados simulados estão algo distantes dos medidos, 

que chegaram quase aos 500 mg/L às 9h do dia 15, sendo que com os resultados dos cenários 

7 e 8 foi obtida uma concentração na ordem de 150 mg/L. Ou seja, ocorreram naquele período 

descargas de sulfuretos, embora pode ter sido muito pontualmente, concentrações de sulfuretos 

superiores às admissíveis. Isto é, o valor ponderado das descargas das unidades 

industriais, na origem, terá sido seguramente superior a 100 mg S/l. 

Os valores máximos medidos foram, em termos gerais, registados por volta das 9 h, refletindo o 

impacto de descargas de caleiro, efetuadas entre as 0h e 3h, mas com um desfasamento de 

tempo significativo, não previsto pelo modelo hidráulico de cálculo, dado que o tempo de percurso 

no sistema é de menos de 3 h. A dispersão do poluente pode resultar em atraso na afluência das 

“pontas” às seções mais a jusante. Por outro lado, a entrada dos trechos em pressão reduz a 

velocidade e agrava os tempos de percurso, sendo talvez essa a principal razão para o sucedido. 

Relativamente aos resultados da fase gasosa foram medidas, no sistema de Monsanto, 

concentrações máximas de gás sulfídrico na ordem dos 2000 ppm, sendo que os resultados da 

simulação com o cenário 7 (ST = 300 mg/L; pH = 6) são os que mais se aproximam dos resultados 

de medições, com uma concentração de aproximadamente 2500 ppm. 
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No sistema de Vila Moreira, foi obtida, com o modelo, uma concentração de gás sulfídrico no ar 

de aproximadamente 1200 ppm, inferior ao máximo registado de 4000 ppm, podendo deduzir-se 

que o efluente rejeitado apresentava um pH inferior a 6 e/ou uma concentração de sulfureto totais 

superior a admissível regulamentarmente. 

Em Gouxaria, o valor obtido pelo cenário 7, aproximadamente 3500 ppm, aproxima-se do valor 

máximo medido, da ordem de 3000 ppm. 

Em síntese, é o cenário 7 (descarga de 300 mg S/l) que parece simular melhor os valores 

máximos de concentrações de sulfuretos e de gás sulfídrico medidos nas campanhas de 

monitorização. 

Essa situação parece confirmar que pelo menos uma parte das unidades industriais 

descarregou pontualmente, naqueles períodos de monitorização, efluentes com 

concentrações de sulfuretos totais muito superior a 100 mg/L. 

Por outro lado, em face das concentrações obtidas, devem equacionar-se soluções para o 

controlo na origem da qualidade das descargas, bem como a instalação de sistemas de adição 

de reagentes ao longo dos sistemas, nos 3 emissários, para o controlo de sulfuretos e seus 

impactes negativos, em termos de corrosão, libertação de odores ofensivos, criação de 

atmosferas tóxicas e perturbação da eficiência da ETAR.
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7. ESTRATÉGIAS DE BENEFICIAÇÃO E OPORTUNIDADES DE REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

7.1 SISTEMA DE DRENAGEM 

As estratégias de beneficiação para o sistema de drenagem referem-se, sobretudo, à reabilitação 

estrutural dos emissários, à mitigação de afluências indevidas, em particular em tempo de chuva 

(através de instalação de câmaras de regulação de caudal e estanquidade de câmaras de visita), 

e ao controlo de sulfuretos e de libertação de odores. As intervenções no sistema de drenagem 

deverão também incluir a reabilitação das estações de monitorização e a instalação de 

equipamentos com vista à adição de reagentes para controlo de sulfuretos na massa líquida (“in-

sewer treatment”) e ao controlo na origem mais apertado das descargas das unidades industriais. 

No caso de afluências indevidas de origem pluvial direta, o ideal é aplicar soluções de controlo 

na origem, isto é , abordagens que usam técnicas de reserva e infiltração a montante da rede de 

coletores, logo em cada propriedade ou próximo, de forma descentralizada . Entre essas 

soluções incluem-se as trincheiras de infiltração, valas revestidas com coberto vegetal, poços 

absorventes, bacias de retenção, pavimentos reservatórios, entre outras. Esse tipo de 

intervenções respeita sobretudo a rede em baixa e o sistema de drenagem pluvial urbano, que 

embora fora do contexto deste plano Estratégico de águas residuais, acaba por impactar no seu 

desempenho, e dai esta referencia. 

Para a mitigação do problema da corrosão (e de libertação de odores) em sistemas de águas 

residuais, têm sido testadas ao longo das últimas décadas diferentes abordagens (ver exemplo 

no Quadro 7.1). A maioria dos métodos foca-se na redução ou eliminação dos efeitos da emissão 

do gás sulfídrico, através de diferentes processos químicos ou biológicos, consoante a etapa do 

ciclo do enxofre em que se aplicam (Zhang et al., 2008; Hvitved-Jacobsen et al., 2013). 

Os métodos de controlo de H2S aplicados à fase líquida dividem-se fundamentalmente em 

métodos bioquímicos ou mecânicos. Os primeiros incluem a elevação de pH para inibição da 

atividade microbiológica, a prevenção das condições de anaerobiose, a oxidação ou a 

precipitação de sulfuretos. Os métodos mecânicos referem-se sobretudo à remoção do biofilme 

e sedimentos no interior dos sistemas. 

As estratégias com vista à remoção do H2S já formado da fase gasosa referem-se ao tratamento 

dos gases formados (através por exemplo da absorção em líquido, da combustão ou adsorção 

em carvão ativado, por exemplo), ou à diminuição da humidade relativa nos sistemas e diluição 

de H2S para o exterior, através de ventilação (que pode ser natural ou forçada). 

Existem ainda abordagens para o reforço da resistência dos materiais aos efeitos corrosivos, 

através da diminuição da sua permeabilidade e aumento da capacidade tampão (resistência ao 

ácido), ou pela adoção de revestimentos robustos (poliméricos ou outros) insensíveis ao 

fenómeno de corrosão. 
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No caso do sistema de Alcanena, a solução estruturante deverá seguir uma abordagem holística, 

focando-se nas vertentes de controlo na origem, controlo a “meio de linha” e medidas aplicadas 

à ETAR. 

Quadro 7.1 – Síntese de medidas usuais de mitigação de corrosão induzida por sulfuretos em sistemas de drenagem 

 

Dever-se-á promover maior controlo e fiscalização das descargas, sobretudo de origem 

industrial, de forma a garantir o cumprimento dos parâmetros de qualidade (sulfuretos na fase 

líquida) estabelecidos no Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas 

de Alcanena.  

A montante da ETAR deve prever-se a dosagem de reagentes químicos (possivelmente cloreto 

de ferro, uma vez que já é utilizado na ETAR para outros fins) que induzam a precipitação e/ou 

oxidação dos sulfuretos dissolvidos, para que quando a massa líquida chegue à ETAR, os seus 

efeitos já se encontrem minimizados. Para o efeito, previu-se com a presente prestação de 

serviços, a realização de Projetos de Execução das estações de tratamento e controlo de 

sulfuretos dissolvidos (três), nos emissários, por forma a adicionar sais metálicos na proporção 

adequada e precipitar os sulfuretos dissolvidos remanescentes. 

Etapa Métodos Objetivos gerais Medidas

- Utilização de biocidas.

Oxidação biológica de H2S

- Descargas de caudal elevado (flushing).

- Limpeza de coletores com esfera metálica.

- Absorção de gás em líquido (Scrubbing ).

- Combustão de gases.

- Tratamento biológico de gases.

- Adsorção em carvão ativado.

- Utilização de misturas cimentícias com 

inibidores de corrosão (NaNO2,CaN2O4, ZnO, 

MEA, DEA, TEA).

Aumento da resistência ao ataque por 

sulfatos

- Alteração da mistura cimentícia: diminuição do 

teor de aluminato tricálcico (C3A).

- Galvanização ou projeção térmica com Zn ou 

Zn-Al.

- Utilização de revestimentos orgânicos (tintas) 

ou inorgânicos (anodização ou cromatização).

- Proteção catódica.

- Instalação de colunas de ventilação.

Materiais 

construtivos

Reforço da 

resistência 

do betão ou 

materiais 

cimentícios

Dimuição da permeabilidade e aumento da 

capacidade tampão (resistência ao ácido) 

das superfícies de betão

- Proteção da camada superficial do betão 

(epoxi, poliuretano, diferentes variações de 

polímeros).

Reforço das 

armações do 

betão ou de 

estruturas 

metálicas

Proteção reforçada das armações do betão e 

estruturas metálicas

Métodos 

mecânicos
Remoção de biofilme e sedimentos

Fase gasosa

Métodos 

bioquímicos
Tratamento dos gases formados

Ventilação 

forçada

Diluição de H2S(g) para o exterior (e 

diminuição da H.R. na atmosfera do coletor)

Fase líquida

Métodos 

bioquímicos

Inibição geral da atividade microbiológica

- Elevação de pH: adição de substâncias 

alcalinas (NaOH, Ca(OH)2).

Prevenção de condições para redução de 

sulfato (inibição de anaerobiose). - Adição de recetores de eletrões alternativos: 

injeção de ar, oxigénio puro, nitrato ou nitrito.

Oxidação química de H2S
- Adição de agentes oxidantes: O2, H2O2, Cl2, 

NaClO, KMnO4, CaO2, MgO2.

Precipitação química de H2S
- Adição de sais de ferro (cloreto e sulfato): 

Fe(II), Fe(III).
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A utilização de sais férricos constitui talvez a prática comum de controlo de sulfuretos na massa 

liquida, apresentando diversas vantagens, nomeadamente (Firer et al., 2007): 

• Obtenção de uma oxidação eficaz dos sulfuretos pelo ião Fe3+, seguida de precipitação de 

FeS (efeito duplo);  

• trata-se um método não tóxico e não nocivo;  

• apresenta custos relativamente baixos;  

• pode também ajudar a reduzir a concentração de compostos de fósforo solúveis. 

• Traduz-se em impactes favoráveis no desempenho da ETAR 

O ferro (férrico - Fe(II)), pode remover os sulfuretos por precipitação como sulfuretos de ferro 

(FeS). Na sua forma ferrosa, Fe(III), pode remover o sulfureto por oxidação química a enxofre 

elementar, enquanto é reduzido a Fe(II), podendo subsequentemente produzir FeS (Nielsen et 

al., 2005; Firer et al., 2007): 

𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑆− → 𝐹𝑒𝑆(𝑠) ↓ +𝐻+ 

2𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑆− → 2𝐹𝑒2+ + 𝑆0 + 𝐻+ 

Estudos anteriores sugerem concentrações de 0.4-5.4 mg Fe/L para gamas de 0-5.1 mg S/L, 

respetivamente (Nielsen et al., 2005). O mesmo estudo, em ambiente laboratorial, refere que a 

estequiometria de precipitação de sulfuretos ocorreu aproximadamente com 1 mole de Fe para 

1 mole de S. 

No entanto, refira-se que em condições de dosagem em campo, a maior variabilidade dos 

parâmetros que poderão influenciar as reações sugerem que será benéfico a realização de 

ensaios in-situ para aferição das dosagens ótimas a considerar. 

É comum assumir que a reação de precipitação ocorre quase instantaneamente (Killerich et al., 

2017). No entanto, um estudo pelo mesmo autor, demonstrou que na prática isso não se verifica 

para a precipitação de sulfuretos com Fe (II). Utilizando um afluente bruto, a pH 7, após 1.5 

segundos de reação, foi obtida uma razão estequiométrica de 14 mol de Fe(II) para 1 mol de 

sulfureto S(-II), enquanto que esse rácio caiu para 5 mol de Fe(II) para 1 mol de S (-II) após 30 

segundos de reacção. Considerando que a razão teórica é de 2:1 mol, a conversão apenas 

ocorreu a 60%. Estas conclusões indicam que a reação ocorre numa escala temporal, que deve 

ser tida em conta, quando se procuram otimizar medidas de controlo de sulfureto “end-of-pipe”. 

Representa-se na Figura 3.1 um exemplo de testes remoção de sulfureto por precipitação com 

sais de ferro (Gutierrez et al., 2010). A Figura 3.1 A) mostra a evolução da concentração de FeS 

no sobrenadante de tanques de decantação primária, em função de tempo de decantação e do 

tempo de mistura da água residual com o FeS. Um tempo de mistura mais longo (correspondente 

a um maior tempo de percurso das águas residuais contendo sais de ferro ao longo de um 

coletor) resulta numa maior remoção de partículas de FeS durante a sedimentação. 

A concentração de FeS no sobrenadante diminuiu muito mais rapidamente na amostra sujeita a 

24 h de mistura (M5), onde após 1h de decantação, apenas 15% do ferro inicialmente adicionado 
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ainda se encontrava presente no sobrenadante. Em contraste, no teste com 0,5 h de mistura 

(M1), 99% do ferro inicial ainda estava disponível no sobrenadante após 1h de decantação. 

Os resultados dos testes demonstram que o tempo de mistura, que depende da localização do 

local de dosagem de ferro no coletor e do caudal de águas residuais, tem um efeito relevante 

sobre a precipitação e transferibilidade de FeS.  

 

Figura 3.1- A) Resultados de um teste de concentração de FeS no sobrenadante após 4h de decantação. B) Fração de 

FeS transferido no sobrenadante após 1h de decantação (adaptado de Gutierrez et al., 2010) 

7.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

7.2.1 ESTRATÉGIAS PARA SATISFAÇÃO DOS LIMITES DE DESCARGA 

7.2.1.1 Considerações Gerais 

Atualmente, o tratamento efetuado na ETAR de Alcanena não é suficiente para cumprir os VLE 

impostos pela licença de descarga. No sentido de inverter a tendência atual, torna-se necessário 

implementar, para além de outras intervenções, uma etapa complementar de tratamento terciário 

de afinação. 

O tratamento terciário de afinação tem como objetivo a remoção de poluentes que se mantêm 

no efluente após terem passado pelas fases de tratamento anteriores em concentrações acima 

das desejáveis, como partículas dificilmente decantáveis, microrganismos patogénicos, 

nutrientes, como azoto e fósforo, ou outros compostos, como herbicidas ou pesticidas. A afinação 

do efluente final permite não só que este garanta as condições necessárias para ser 

descarregado no meio recetor, como permite a sua reutilização para fins compatíveis. 

Tendo em consideração os parâmetros cujos VLE não são atualmente cumpridos na descarga 

da ETAR de Alcanena, deverão considerar-se processos de tratamento terciário que permitam a 

remoção de matéria orgânica e sólidos suspensos bem como NH3, tais como a decantação 

assistida, processos de membranas ou soluções naturais (e.g., leitos de macrófitas). 

Naturalmente que a eficiência dos processos biológicos requer que o efluente seja 

biodegradável, o que , em face da difícil biodegradabilidade do efluente, resulta na  necessidade 

de dispor de um processo que que garanta essa condição do efluente, nomeadamente se a 
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parcela de CQO inerte se encontrar sob a forma solúvel. Esse processo ( ozonização) é descrito, 

como medida importante no âmbito da beneficiação da ETAR, no sub-capitulo 8.4.3 deste 

documento. Nos subcapítulos seguintes, descreve-se com maior detalhe os processos de 

decantação assistida, leitos de macrófitas e biomembranas. 

7.2.1.2 Decantação Assistida com Reagentes 

Tipicamente, a remoção de partículas e sólidos suspensos do efluente é realizada através de 

uma operação de decantação. No entanto, a necessidade de aumentar a eficiência da 

decantação leva a que esta operação de tratamento seja muitas vezes precedida de coagulação 

química e de floculação (decantação assistida), de modo a aumentar o tamanho e a massa 

volúmica das partículas em suspensão, o que permite a remoção de SS mais finos e até coloidais. 

Na Figura 7.1 apresenta-se uma representação esquemática de decantação assistida. 

 

Figura 7.1 – Representação esquemático do processo de decantação assistida 

COAGULAÇÃO 

A decantação assistida inicia-se com um processo de coagulação química, o qual consiste na 

desestabilização da suspensão coloidal (argilas, óxidos metálicos, moléculas de proteínas e 

microrganismos, com carga superficial usualmente negativa), através da adição de reagentes. 

Os reagentes utilizados neste processo podem ser classificados em: 

• Coagulantes – compostos responsáveis por destabilizar a suspensão coloidal (inorgânicos: 

sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, sulfato férrico, cloreto férrico, etc. ou orgânicos: 

poliacrilamida). 

• Corretores do pH – geralmente alcalinos, pois a adição de coagulantes metálicos baixa o pH 

da água (cal, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio). 

• Adjuvantes da coagulação (sílica ativada e polielectrólitos). 

A seleção do coagulante adequado é de extrema importância, uma vez que a composição 

química do efluente não é constante e é necessário manter a eficiência do processo de 

coagulação em compatibilidade com a variação das caraterísticas (ERSAR, 2017). Desta forma, 

é necessário ter em consideração o pH e a alcalinidade, a variação diária e sazonal da 

temperatura, a disponibilidade do reagente no mercado e o seu custo, bem como ao tipo de 

operação de separação dos SST previsto após a coagulação-floculação.  
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Os sais de ferro, como o cloreto férrico (FeCl3), cujo intervalo de pH ótimo é bastante alargado, 

são mais utilizados como coagulantes no tratamento da fase líquida, sendo os polímeros 

orgânicos atualmente muito utilizados no tratamento de lamas. Além da seleção do coagulante 

é também muito importante selecionar a dose de reagente a adicionar ao efluente, pois o uso de 

quantidade excessiva de coagulante tem um efeito contraproducente, visto provocar a inversão 

das cargas elétricas da dupla camada das partículas coloidais, continuando estas a repelir-se. A 

seleção do tipo e da dose de coagulante, do pH ótimo e do grau de agitação, deve ser efetuada 

experimentalmente em ensaios laboratoriais, conhecidos como ensaios de jar-test. 

A eficiência da coagulação pode beneficiar pela adição de substâncias que potenciam a 

velocidade da reação do coagulante com as partículas coloidais, as quais são designadas por 

adjuvantes da coagulação, que podem ser naturais ou sintéticos, de que são exemplo do primeiro 

grupo o calcário pulverizado, a bentonite e a sílica e certas argilas, e os polieletrólitos do segundo 

grupo (ERSAR, 2017). 

A adição do agente coagulante, em suspensão ou em solução, pode ser realizada numa câmara 

de mistura rápida, que consiste numa cuba, canal ou troço de tubagem, onde ocorre a mistura e 

num equipamento de agitação, no caso de a mistura ser mecanizada ou pneumática. 

Tipicamente, esta operação unitária apresenta tempos de retenção muito curtos (1 a 2 segundos) 

e agitação forte, isto é, gradientes de velocidade elevados (G=1000 s-1) para garantir dispersão 

rápida e uniforme.  

FLOCULAÇÃO 

A segunda fase da decantação assistida compreende o processo de floculação, que consiste na 

aglomeração de partículas previamente destabilizadas em flocos através de mistura lenta e 

tempos de retenção consideráveis.  

Nesta operação, as partículas destabilizadas pela adição do coagulante agregam-se em flocos 

devido à colisão pela agitação suave do líquido (mistura lenta), a qual pode ser realizada por 

dissipação de energia hidráulica, mecânica ou pneumática, de forma análoga à operação de 

mistura rápida. Geralmente, o efluente passa por uma sequência de 3 ou mais tanques com 

agitadores transversais ou munidos de chicanas, com valores de G significativamente mais 

baixos que na mistura rápida, variando geralmente entre 10 a 60 /s.  

A eficiência da floculação depende, naturalmente, do produto de G × t, em que t é o tempo de 

retenção da AR na câmara de floculação, o qual varia geralmente entre 15 a 45 minutos. Um 

valor de G elevado e um tempo de retenção reduzido origina a formação de flocos pequenos e 

densos, ao passo que um baixo valor de G conjugado com um t elevado produz flocos grandes 

e menos densos. 

Embora não seja obrigatório em todos os casos, pois o mecanismo predominante da floculação 

assenta na colisão de partículas, a eficiência da floculação pode aumentar através da adição de 

substâncias que melhoram a qualidade do microfloco formado, denominadas floculantes, 

tornando-o mais volumoso, mais pesado e mais consistente. Os floculantes podem ser de 
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produtos naturais, como a sílica, a bentonite, certas argilas, o CaCO3 (que constitui um bom 

floculante com o coagulante cloreto férrico) e o carvão ativado em pó, mas também de origem 

sintética, como os polieletrólitos.  

DECANTAÇÃO 

A fase final de decantação assistida comporta a separação gravítica de partículas ou flocos em 

suspensão com densidade superior ao efluente em decantadores, de modo a obter a máxima 

separação sólido-líquido. 

Os decantadores convencionais utilizados no tratamento de águas residuais podem classificar-

se de acordo com diversos critérios, tais como forma, posição, regime de operação, escoamento 

e sistema de remoção de lamas. No que diz respeito à forma, os decantadores circulares são os 

mais utilizados, uma vez que não são tão influenciados por situações adversas, como por 

exemplo a ação do vento ou variações de temperatura. Relativamente à posição, a associação 

de decantadores em paralelo é a mais usual, sendo o caudal afluente distribuído por dois ou 

mais decantadores por meio de uma caixa de repartição de caudal (ERSAR, 2017). 

No processo de construção dos decantadores, devem assegurar-se condições para que o 

escoamento da água não seja turbulento, não ocorra ressuspensão das partículas sedimentadas, 

nem a formação de curtos-circuitos hidráulicos. 

7.2.1.3 Zonas Húmidas Construídas 

As soluções naturais de tratamento de águas residuais (do inglês Nature Based Solutions, NBS) 

implicam a utilização planeada e deliberada de ecossistemas, para a melhoria da qualidade e 

quantidade de água, aumentando simultaneamente a resiliência dos sistemas aos impactes de 

alterações climáticas (UN Environment-DHI, 2018). 

A prática de criação de Zonas Húmidas Construídas (do inglês Constructed Wetlands), tais como 

os leitos de macrófitas, para tratamento de efluentes tem vindo a crescer, quer como substituição 

das tecnologias convencionais, quer como complemento à sua capacidade. Tipicamente esta 

etapa é utilizada no tratamento das águas residuais domésticas, mas também para a remoção 

de nutrientes de diversos tipos de efluentes (doméstico, pluvial ou águas cinzentas), para 

redução dos riscos de eutrofização dos meios recetores, na diminuição da concentração de 

metais pesados e na redução da contaminação microbiológica.  
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Figura 7.2 – Exemplo de zona húmida construída 

Os sistemas de tratamento por leitos de macrófitas são eficientes, sendo frequentes valores 

médios da redução da carga poluente de 85 % para a CQO, de 90 % para a CBO5 e de 95 % 

para os SST. Os benefícios da utilização destas soluções são diversos, constituindo uma opção 

significativamente mais sustentável do ponto de vista ambiental e económico do tratamento, 

quando comparadas com os métodos tradicionais, que apresentam elevados custos de 

investimento e exploração, associados a consumos energéticos e emissões de gases de efeito 

de estufa (GEE) significativos.  

Esta tecnologia consiste num ou mais leitos com meio filtrante constituído por terra vegetal, areia 

e gravilha, no qual são plantadas espécies vegetais que proporcionam vários processos tais 

como sedimentação, filtração, precipitação e adsorção na matriz do meio filtrante, bem como 

fenómenos biológicos tais como degradação microbiológica e assimilação. As plantas têm ainda 

a função adicional de proteção térmica no interior do leito, uma vez que o rendimento de 

depuração global está diretamente relacionado com a temperatura, registando-se o decréscimo 

do metabolismo dos microrganismos com a diminuição da temperatura.  

De acordo com Bhanidimarrri et al. (1991) (citado em Oliveira, 1995), podem ser definidas três 

configurações tipo de ecossistemas: 

• Sistema de escoamento superficial, onde a maior parte dos processos degradativos ocorre 

na interface caule submerso-água, nos biofilmes aí desenvolvidos. 

• Sistema de escoamento sub-superficial, em que a massa líquida é confinada ao substrato, 

que pode ser constituído por gravilha e/ou por terra vegetal. A depuração processa-se por 

biodegradação nas superfícies radiculares, onde se desenvolvem biofilmes. 

• Sistema de escoamento simultaneamente superficial e sub-superficial, onde a coluna de 

água é mantida à superfície e infiltra-se no substrato no sentido vertical, até atingir o dreno 

de saída. 

É usual, em Portugal, optar-se por um sistema de escoamento sub-superficial, concebido e 

operado de forma a garantir que a superfície do líquido esteja abaixo da superfície do leito 

filtrante. 
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Neste tipo de sistema tem especial interesse as plantas emergentes, nomeadamente os géneros 

Scirpus, Phragmites, Typha e Iris. Em Portugal, segundo (Santiago, 1999), a fim de aumentar a 

eficiência de tratamento dos leitos de macrófitas e de tirar o máximo partido das caraterísticas 

de autodepuração das plantas, é recomendável que se utilizem plantas emergentes do género 

Typha na metade de montante dos leitos, e do género Phragmites na metade de jusante 

(vulgarmente denominado por “caniço”. As plantas do género Typha encontram-se espalhadas 

entre a Beira Litoral e o Algarve, e as plantas do género Phragmites são comuns em zonas 

húmidas, margens dos cursos de água e valas, desde o Minho ao Alentejo, atingindo até 4 m de 

altura. 

A configuração dos leitos é variável, podendo, em regra, adaptar-se à configuração do terreno 

disponível. Para uma dada área, é a forma quadrada que conduz a menores riscos, do ponto de 

vista de encharcamento (visto que se reduz a extensão de percolação). Por outro lado, relações 

elevadas comprimento/largura facilitam a distribuição homogénea do afluente pelo leito; assim, 

a razão de 2/1 (comprimento/largura) deve ser tomada como referência. Quanto à inclinação do 

fundo dos leitos, esta deve variar entre 0.5 e 1.5 %. 

Os leitos de macrófitas apresentam uma profundidade mínima igual a 0.65 m, sendo constituídos 

por uma base de gravilha calcária com uma de espessura que varia entre 0.15 e 0.30 m, a que 

se sobrepõe uma camada de areia com 0.40 m de espessura mínima e uma cobertura com terra 

vegetal com cerca de 0.10 m de espessura. A utilização de uma camada de terra vegetal na 

superfície tem como função primordial favorecer a adaptação das plantas (transplantadas) ao 

seu novo meio e evitar ou dificultar que em zonas da lagoa menos inundada a excessiva 

evaporação origine a morte das plantas por seca e, além disso, esta camada permite evitar a 

proliferação de insetos. O material de enchimento deverá apresentar diâmetros compreendidos 

entre 3 e 10 mm no caso da areia, e de 50 mm para gravilha. 

A caixa de final de cada leito deve dispor de mecanismos de esvaziamento, nomeadamente uma 

descarga de fundo, um sifão de altura regulável (que possibilite esvaziar completamente os leitos 

de forma intermitente, potenciando o arejamento e oxigenação do meio de enchimento) e, por 

fim, uma válvula telescópica (ou um tubo rotativo, do tipo “swivel pipe”) através do qual se pode 

regular a altura de água no interior do leito, controlando o seu funcionamento hidráulico. A 

regulação deve ser efetuada com particular cuidado, uma vez que a redução do nível do líquido 

no leito traduz-se na diminuição do tempo de retenção, podendo influenciar negativamente o 

desempenho na remoção de matéria orgânica. 

A fim de assegurar velocidades de autolimpeza nos difusores que promovem a distribuição de 

caudal por cada leito de macrófitas, a tubagem não deve apresentar mais que 50 a 100 orifícios 

de 10 mm, de modo a que a velocidade não seja inferior a 0.5 m/s (para o caudal de ponta). 

A impermeabilização é um aspeto importante, sobretudo no caso de afluentes “primários”, dado 

impedir a contaminação do solo pelas águas residuais afluentes. Os leitos de macrófitas devem 

ser impermeabilizados por meio da aplicação de telas plásticas também designadas por 

geomembranas que devem ser de polietileno de alta densidade (PEAD) com uma espessura não 
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inferior a 2 mm. A geomembrana é instalada sobre uma tela geotêxtil de polipropileno com uma 

densidade de 300 g/m², devendo o terreno subjacente ter sido devidamente compactado e 

removidos quaisquer materiais que possam danificar a tela. Os diferentes troços de 

geomembrana devem ser soldados e realizados testes de pressão e destrutivos para garantir a 

estanquicidade da união. A amarração das telas deve ser efetuada no topo dos taludes, a pelo 

menos 1.0 m da crista, por meio de uma vala de amarração com as dimensões típicas de 

0.50 x 0.50 m. Para incrementar a estabilidade dos taludes deve ser plantada vegetação rasteira 

no topo destes, preferencialmente da família dos rizomas de crescimento lento, por forma a 

minimizar os efeitos da erosão causados pela precipitação. 

A seleção do período de plantação é essencial para o sucesso de todo o processo, existindo 

registos de mortalidade dos rizomas utilizados na ordem de 70 %, quando a sua plantação é 

tardia, por exemplo, no verão. De acordo com Martins e Pires (1998), considerando que a espécie 

Phragmites é a mais comum no nosso território, a sua propagação pode, entre outras, realizar-

se por divisão do rizoma, situação em que se aplicam os seguintes métodos de plantação: 

• São recolhidas antes do início do seu crescimento, no período da primavera, e armazenadas 

em pilhas na envolvente da ETAR. 

• Segue-se uma seleção dos rizomas mais saudáveis (sem manchas estranhas e sem fraturas 

de partes de rizoma). 

• Os rizomas que contenham pelo menos um internodo intacto são selecionados. 

• A plantação deve ser realizada preferencialmente entre abril e maio. 

• Na plantação dos fragmentos de rizoma, alguns devem ficar parcialmente acima do nível da 

água, que deve por sua vez manter um nível da toalha de água com alguns centímetros acima 

do solo, em especial durante o período de plantação. A utilização deste método demonstrou 

em casos anteriores que o sucesso da plantação é elevado, com mais de 80 % dos 

fragmentos plantados a sobreviverem. 

A densidade de plantação deve ser, aproximadamente, de quatro a cinco plantas por metro 

quadrado, embora possa ser superior. 

7.2.1.4 Tecnologia de membranas 

A tecnologia de tratamento de águas residuais com recurso a membrana teve a sua primeira 

aplicação comercial nos finais dos anos 70, nos Estados Unidos da América. No princípio dos 

anos 80 esta tecnologia começou a ser aplicada no Japão. Atualmente existem entre 1 000 a 

2 000 instalações de tratamento de águas residuais que recorrem ao uso de membranas. 

A barreira física (membranas), que impede a passagem das bactérias, permite facilitar o controlo 

dos principais parâmetros de operação do sistema.  

O processo de filtração por membranas consiste em fazer passar o afluente por um meio poroso 

(membrana). O afluente quando é pressionado contra a membrana divide-se em permeado (água 

tratada) e em soluto (lamas). O permeado é conduzido para o interior da membrana e 

seguidamente encaminhado para os diferentes fins. O soluto fica acumulado na superfície da 

membrana (Figura 7.3). 
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Figura 7.3 – Esquema representativo da filtração por membranas 

A membrana tem a capacidade de filtrar a nível molecular, permitindo apenas a passagem de 

partículas que sejam inferiores à dimensão dos poros da mesma. De acordo com o tamanho dos 

poros da membrana, o processo de filtração por membranas pode ser classificado como: 

microfiltração (MF); ultrafiltração (UF); nanofiltração (NF); osmose inversa (OI). 

Na Figura 7.4 apresentam-se as componentes removidas por cada processo de filtração. No que 

se refere ao processo MBR, em geral, o processo de filtração por membrana mais utilizado é o 

de ultrafiltração ou microfiltração. 

 

Figura 7.4 – Gama dos diferentes tipos de processos de filtração por membranas 

As membranas podem ser fabricadas a partir de diferentes materiais, tais como cerâmica, metal 

e materiais orgânicos. Os materiais de membranas mais comercializados são os orgânicos, dado 

apresentarem características adequadas à obtenção de permeados de boa qualidade, 

associados a custos reduzidos, comparativamente com os outros materiais. As membranas de 

cerâmica, em média, 10 vezes mais caras que as membranas de material orgânico, uma vez que 

apresentam uma elevada resistência quando submetidas a temperaturas e pressões mais 

elevadas. Na Figura 7.5 é possível visualizar membranas com diferentes tipos de materiais. 
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Figura 7.5 – Membranas com diferentes tipos de materiais (à direita membranas cerâmicas e à esquerda membranas 

de material orgânico) 

A nível estrutural as membranas podem ser classificadas em isotrópicas e anisotrópicas. As 

membranas isotrópicas apresentam uma estrutura uniforme ao longo de toda a sua extensão. 

Em contrapartida, as membranas anisotrópicas, também conhecidas como membranas 

assimétricas, ao longo da sua composição apresentam diferentes camadas com diferentes 

permeabilidades. Na Figura 7.6 são apresentados esquemas dos diferentes tipos de membranas 

isotrópicas e anisotrópicas. 

 

Figura 7.6 – Esquema representativo de membranas isotrópicas e anisotrópicas 

As membranas podem ainda ser classificadas de densas ou porosas, dependendo das 

características da superfície das membranas em contacto com o afluente. As membranas densas 

não apresentam poros na superfície de contacto com o afluente, sendo que neste tipo de 

membranas o processo de filtração dá-se através de métodos de solução-difusão. As 

membranas porosas, como o nome indica, apresentam poros ao longo da sua constituição. 

As membranas, por regra, encontram-se inseridas em módulos e apresentam diferentes tipos de 

configurações consoante o tipo de módulo. 

No que se refere à configuração das membranas, estas podem ser planas, de fibra oca ou 

tubulares. As membranas podem ser dispostas em módulos planos ou em módulos tubulares. 

Existem membranas planas que são instaladas em módulos enrolados em espiral. 

A tecnologia de membranas aplicadas ao tratamento de águas residuais apresenta algumas 

vantagens relativamente a processos convencionais e permite, geralmente, obter um efluente de 

elevada qualidade, com especial interesse quando se pretenda reutilizar as águas residuais 
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tratadas. Deste modo, podem enumerar-se as seguintes vantagens do sistema de MBR, quando 

comparadas com as dos sistemas convencionais: 

• Redução da área de implantação. 

• Elevada qualidade do efluente final. 

• Elevada concentração de biomassa no reator biológico. 

• Eventual eliminação da etapa de desinfeção por ultravioleta ou cloro. 

Entre as desvantagens mais significativas referem-se as seguintes: 

• Elevado investimento inicial. 

• Elevados consumos de energia. 

• O caudal que atravessa as membranas diminui significativamente com o aumento de 

concentração em SST. 

• Maior complexidade na exploração e manutenção. 

No que diz respeito a dimensionamento, para cada reator biológico deverão ser considerados os 

seguintes pressupostos e parâmetros: 

• Idade de lamas > 20 dias; 

• MLSS = 8 - 12 g/L; 

• Verificação de dimensionamento para T= 14ºC e 24ºC; 

• Fluxo de permeação das membranas para o caudal máximo de 30 l/(m2.h); 

A extração de permeado deverá ser através de grupos eletrobombas tipo auto-ferrantes, não 

sendo admitida a extração gravítica. 

Para controlo da exploração nos tanques biológicos e nos tanques de membranas deverá ser 

prevista a instalação de toda a instrumentação necessária ao funcionamento automático a qual 

será interligada ao sistema de automação/supervisão da ETAR, nomeadamente: 

• Nos tanques biológicos: temperatura; oxigénio dissolvido; nutrientes (azoto e fósforo); sólidos 

suspensos totais. 

• Nos tanques de membranas e sistema de extração de permeado: sensores de pressão; 

medidores de caudal (nomeadamente nas recirculações de lamas); medidores de caudal de 

ar; medição de caudal de permeado; sólidos suspensos totais; nutrientes no permeado (azoto 

e fósforo). 

As soluções de afinação do efluente resultarão naturalmente em aumento das lamas, em face 

da melhor eficiência de conversão da matéria solúvel em matéria particulada e da operação de 

decantação. No caso dos reatores de membranas, o aumento da concentração de sólidos das 

lamas (% de matéria seca) faz com que os caudais a desidratar não sofram acréscimos 

significativos, ao contrário do que ocorrerá em soluções de tratamento físico-químico e de 

decantação terciária lamelar. No caso das soluções de leitos de macrófitas não se prevê aumento 
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do fluxo de lamas, dado ficarem retidas, em processos de degradação, no meio de enchimento 

dos leitos. 

7.2.2 ESTRATÉGIAS DE CONTROLO DE SULFURETOS E DE LIBERTAÇÃO DE ODORES 

A enorme variabilidade até aqui verificada na concentração de sulfuretos dissolvidos afluentes à 

ETAR, faz com que possam ser necessárias medidas adicionais de fim de linha, para o controlo 

dos sulfuretos e emissão de odores. Neste sentido, prevê-se a possibilidade de cobertura dos 

tanques de homogeneização da ETAR, onde atualmente se realiza o primeiro estágio do 

tratamento biológico, fonte usual de emissão de fortes odores, com a respetiva extração de ar e 

encaminhamento para tratamento. 

Adicionalmente, o controlo de odores nos tanques de equalização poderá passar pela 

substituição do atual equipamento de aeração por introdução de ar dos tanques, por um 

equipamento de oxigénio puro dissolvido. O oxigénio puro apresenta maior taxa de dissolução 

na água do que o oxigénio presente no ar, aumentando desta forma a velocidade de transferência 

e a concentração de saturação. Por outro lado, a utilização de oxigénio puro não permite a 

dissolução de azoto do ar, evitando o arrastamento de componentes leves e voláteis que 

produzem cheiros indesejáveis. 

7.3 REUTILIZAÇÃO DE EFLUENTE TRATADO 

7.3.1 ASPETOS INTRODUTÓRIOS 

A utilização de água reciclada para usos diferentes dos de consumo humano é vista como uma 

estratégia promissora para fazer face ao risco de indisponibilidade de água em quantidade e com 

a qualidade adequada. O aproveitamento deste recurso traz benefícios importantes nas 

vertentes económica, ambiental e social, reservando o aproveitamento da água tratada (maior 

custo) para usos exclusivamente de consumo humano. Do ponto de vista económico, refere-se 

ainda o reaproveitamento de nutrientes presentes no efluente tratado, para fins de melhoramento 

de produções agrícolas. 

A utilização de água reciclada para usos não relacionados com o consumo humano, como a 

rega, a indústria, a recarga de aquíferos ou usos recreativos, que representam uma parte 

significativa dos consumos de água, e cujos requisitos de qualidade são inferiores, contribui para 

aumentar a resiliência e sustentabilidade dos serviços. 

Embora o aproveitamento de água reciclada ainda não constitua uma prática generalizada, 

trata-se de uma temática de grande relevância e sensibilidade, por se enquadrar em objetivos 

internacionais direcionados aos serviços de abastecimento público, drenagem e tratamento de 

água, fixando padrões mínimos de proteção ambiental. Ao nível da União Europeia, estas 

preocupações foram incluídas em planos de trabalhos e documentos estratégicos, por exemplo, 

no âmbito do Horizonte 2020, reforçando o aproveitamento de águas recicladas através de um 

plano de ação enquadrado nas metas da economia circular. O plano de ação adotado pela União 
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Europeia tem-se materializado através da publicação de legislação específica, incentivando os 

usos de água reciclada e definindo os requisitos mínimos de qualidade em função dos diferentes 

usos. 

7.3.2 CONTEXTO LEGISLATIVO E REQUISITOS DE QUALIDADE 

No contexto internacional, a reutilização da água é considerada um vetor estratégico para a 

conservação dos recursos hídricos pela Organização das Nações Unidas e União Europeia, 

refletindo-se esta estratégia em orientações dos Estados-Membros. 

No que diz respeito às normas comunitárias, especificamente dirigidas aos seus 

Estados-Membro, o princípio da reutilização de água está explicitado no art.º 12 da Diretiva 

91/271/CEE relativa ao tratamento de águas residais urbanas, onde é referido que “As águas 

residuais tratadas devem ser reutilizadas sempre que adequado. As vias de eliminação devem 

minimizar os efeitos nocivos sobre o ambiente.” 

A Diretiva 2000/60/CE22 – Diretiva Quadro da Água (DQA) – fundamental na política da água na 

UE, estipula diversos objetivos, em termos de quantidade e qualidade das águas, e para a 

promoção de uma utilização sustentável. É referido, no Anexo VI, como medida suplementar que 

os Estados-Membros deverão adotar, a “reutilização, nomeadamente promoção de tecnologias 

eficazes em termos de utilização de água pela indústria e de técnicas de irrigação que permitam 

poupanças de água”. 

A legislação prevê diferentes parâmetros de qualidade, dependendo das diferentes aplicações 

da água reciclada. Nos usos em que houver o risco de a reutilização de águas residuais resultar 

na alteração das caraterísticas de águas subterrâneas ou superficiais, como é o caso de rega 

(paisagística ou agrícola), recarga de aquíferos ou outros usos recreativos, os efluentes deverão 

ter um nível de tratamento terciário, compatível com os elevados padrões de qualidade exigidos. 

A este respeito destaca-se o Decreto-Lei 119/2019 que estabelece o regime jurídico de produção 

de água para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas residuais, bem como da sua 

utilização. No referido decreto especificam as normas de qualidade de água para diferentes fins, 

nomeadamente para rega, para indústrias e para usos urbanos. Nos Quadro 7.2 a Quadro 7.5 

apresentam-se os valores estabelecidos para os fins anteriormente enunciados. 

Quadro 7.2 - Normas de qualidade de água para reutilização para rega 

 

Classe  de 

qualidade (1) CBO5 (mg/L O2) SST (mg/L) Turvação (NTU)
E. coli (ufc/100 

mL)

Ovos de 

parasitas 

intestinais (Nº/L) 
(2)

Azoto amoniacal 

(mg NH4+/L)  (3)

Azoto total (mg 

N/L) (3) Fósfor total (3)

A ≤10 ≤10 ≤5 ≤10

B ≤25 ≤35 ≤100

C ≤25 ≤35 ≤1000 ≤1

D ≤25 ≤35 ≤10000 ≤1

E (4) ≤40 ≤60 ≤10000

(1) Descrição no Quadro 2.

(2) Aplicável na rega de culturas agrícolas destinadas ao consumo animal.

(4) Só aplicável a sistemas descentralizados ou descentralizados em simbiose.

10 15 5

(3) Parâmetro facultativo. Poderá ser aplicável em alguns projetos de rega para minimização dos riscos de formação de biofilme e obstrução dos sistemas de rega.
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Quadro 7.3 - Descrição das classes de rega — Usos e nível de tratamento adequado em função das várias classes de 

qualidade da água 

 

Quadro 7.4 - Normas de qualidade de água para usos urbanos e usos paisagísticos (fora do contexto urbano) 

 

Quadro 7.5 - Normas de qualidade de água para reutilização em uso industrial (proteção para contacto humano) 

 

7.3.3 POTENCIALIDADES E PRINCIPAIS APLICAÇÕES  

Atualmente, a água de serviço da ETAR de Alcanena é proveniente de uma captação de água 

subterrânea no Lagar do Freixo, com cerca de 300 m de profundidade. Na Figura 7.7 

apresenta-se o consumo de água do furo da ETAR, no ano de 2019 e 2020 (até maio). Pela 

observação do gráfico, constata-se que, em média, são utilizados cerca de 7 800 m3 por mês, o 

que equivale a cerca de 260 000 l/dia. 

Classe Possíveis Usos Nível de tratamento

A

Rega sem restrição de acesso (usos urbanos e agrícolas): rega de culturas consumidas em cru 

em que a parte consumível está em direto contacto com a água; rega de jardins públicos sem 

restrição de acesso; rega de jardins privados.

Mais avançado que 

secundário (desinfeção).

B

Rega com restrição de acesso (usos urbanos e agrícolas): rega de culturas consumidas em cru, 

que crescem acima do solo, e em que a parte consumível não está em direto contacto com a 

água; rega de culturas agrícolas destinadas a processamento e de culturas agrícolas não 

destinadas ao consumo humano, incluindo culturas destinadas ao consumo animal (produção de 

leite ou carne), exceto suínos; rega de jardins com restrição de acesso, incluindo áreas de lazer e 

desportivas (e.g. campos de golfe).

Mais avançado que 

secundário (desinfeção).

C

Rega com restrição de acesso (usos agrícolas): rega de culturas consumidas em cru, que 

crescem acima do solo, e em que a parte consumível não está em direto contacto com a água; 

rega de culturas agrícolas destinadas a processamento e de culturas agrícolas não destinadas ao 

consumo humano, incluindo culturas destinadas ao consumo animal (produção de leite ou carne), 

exceto suínos.

Mais avançado que 

secundário (desinfeção).

D
Rega com restrição de acesso (usos agrícolas): produção de sementes, incluindo sementes para 

uso industrial ou produção de energia.

Mais avançado que 

secundário (desinfeção).

E
Rega com restrição de acesso (usos agrícolas): produção de sementes; rega de áreas de uso 

naturalmente restrito (e.g., sebes, áreas de contenção (prados em socalcos).

Mais avançado que 

secundário (desinfeção).

Parâmetros
Suporte de 

ecossistemas

Usos 

recreativos, de 

enquadramento 

paisagístico

Lavagem de ruas 
(5)

Água de 

combate a 

incêndios (1)

Águas de 

arrefecimento
Autoclismos (1) Lavagem de 

veículos (4),(5)

pH 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,5 a 8,5 (2) 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0

CBO5 (mg/L O2) ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25

Turvação (NTU) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

Azoto amoniacal 

(mg NH4/L) ≤5

≤5

≤1 (na presença 

de cobre)

≤10

Ptotal (mg/L) ≤2 (3)

E. coli (ufc/100 

mL)
≤10 ≤10 ≤200 ≤10 ≤10

A determinar 

caso -a-caso em 

função do 

estado ecológico 

e respetivos 

parâmetrosde 

suporte.

(1) As vias de exposição por ingestão (não intencionada) deverão ser consideradas de máxima importância nestes usos, pelo que a qualidade deverá ser similar à da 

classe A para rega.

(2) Pode ocorrer crescimento microbiano a valores superiores ou inferiores a esta gama de pH.

(3) Quando utilizado em locais sujeitos à ocorrência de eutrofização (e.g., lagos urbanos, fontes).

(4) Em função das especif icidades de aplicação das ApR poderão ser controlados alguns metais e compostos iónicos, tais como ferro, manganês, cloretos, sulfatos, 

alcalinidade e sílica, para minimização da ocorrência de calcif icação ou corrosão dos sistemas de armazenagem e distribuição de água.

(5) Em sistemas de lavagem manual a alta pressão, as vias de exposição por ingestão (não intencionada) deverão ser consideradas de máxima importância nestes usos, 

pelo que a qualidade deverá ser similar à da classe A para rega.

Classe de qualidade Turvação (NTU) E. coli (ufc/100 mL)

Em circuitos com risco direto de ingestão (incluindo 

ingestão acidental, e.g., gotículas) e contacto dérmico 
≤10

Em circuitos com risco direto de contacto dérmico ≤1000

≤5
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Figura 7.7 - Consumo de água do furo da ETAR, no ano de 2019 e 2020 (até maio) 

Atendendo ao facto da de se preconizar uma etapa de tratamento de afinação na ETAR, 

considera-se extremamente benéfico do ponto de vista ambiental, energético e 

económico, reutilizar o efluente tratado para usos compatíveis na própria ETAR ou nas 

próprias indústrias. 

A utilização de águas recicladas pode ter diferentes aplicações, sendo que os aspetos mais 

significativos a avaliar na sua implementação são: 

• A qualidade da água reciclada, que depende do grau de tratamento. 

• O tipo de tecnologia associada ao tratamento nas ETAR. 

• O equilíbrio entre a procura e a oferta de água para reciclada, ou seja, entre o volume de 

água necessário para determinada utilização e o volume disponível de água reciclada. 

• As infraestruturas necessárias à implementação de um sistema de água reutilizada, como 

reservatórios para armazenamento e sistemas de transporte e distribuição. 

• A sustentabilidade económica e financeira do projeto de reutilização. 

• A mitigação dos impactes ambientais e dos riscos de saúde pública associados aos diferentes 

usos e diferentes qualidades da água reciclada. 

No caso específico da ETAR de Alcanena, recomenda-se a reutilização parcial do efluente 

tratado para usos urbanos compatíveis, no interior da ETAR, nomeadamente na lavagem de 

equipamentos (circuitos hidráulicos e órgãos), arruamentos e rega de espaços verdes. Poderá 

também vir a ser equacionado, no futuro, a utilização para uso industrial, “fechando” o ciclo da 

água. 

Atualmente, o polo de Alcanena é o mais representativo no panorama nacional, com cerca de 

90% das empresas, trabalhadores e volumes de negócios da indústria de curtumes. O setor tem 

em Alcanena, com marca registada Alcanena Capital da Pele, pelo Município de Alcanena, a sua 

principal concentração de empresas e de emprego, numa indústria que no total tem 65 empresas 

ativas e emprega, direta e indiretamente, cerca de 3000 pessoas em Portugal (APIC,2018). 
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O tipo de efluentes deste setor é muito variável quantitativa e qualitativamente, dependendo das 

fases do processo de transformação da pele que são operadas em cada uma das unidades. 

Qualitativamente, o processo com utilização de crómio é predominante (se se considerar que 2/3 

do curtume em unidades que utilizem métodos com crómio e vegetal é realizado com crómio) 

correspondendo o efluente produzido a 87% do volume total, ou seja, 615.722 m3 anuais. 

Quantitativamente, de acordo com AUSTRA (2008), em 2007, o volume anual de efluentes 

provenientes da indústria dos curtumes era na ordem dos 725.000 m3.  

A indústria dos curtumes é responsável por fortes problemas de poluição com grande impacte 

ambiental, não só devido à quantidade e natureza dos resíduos sólidos produzidos, mas também 

pelos efluentes líquidos muito concentrados e com um largo espectro de poluentes (Morais, 

2005). Adicionalmente, é responsável pelo consumo de elevadas quantidades de água, uma vez 

que as operações industriais são na sua maioria em fase aquosa, utilizando a água como 

solvente, meio para adição de reagentes e lavagens. 

Embora a maior parte das unidades industriais seja abastecida pelas suas próprias captações, a 

utilização inadequada de recursos hídricos influencia negativamente o rendimento final das 

operações em termos de absorção de reagentes e conduz ao aumento de efluentes líquidos 

gerados. Desta forma, uma medida benéfica do ponto de vista ambiental e económico seria a 

reutilização do efluente tratado na ETAR de Alcanena, para usos compatíveis tais como lavagem 

de máquinas e pavimentos, arrefecimento de telhados e máquinas, climatização interna, 

reservatório contra incêndios, descargas sanitárias e em alguns casos, como águas do processo. 

Adicionalmente, para além do uso como água de serviço na ETAR e na indústria, pode ser 

equacionada a reutilização do efluente tratado para rega, desde que sejam cumpridos os 

parâmetros de qualidade transcritos no Quadro 7.2. 

Importa ressalvar que, atualmente, existe uma progressiva disponibilização de fundos de 

financiamento europeus dedicados a projetos que promovam uma economia circular e verde, 

podendo desta forma o presente projeto constituir um potencial candidato de financiamento. 
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8. PROPOSTA DE MEDIDAS DE REABILITAÇÃO E DE BENEFICIAÇÃO DO DESEMPENHO DO 

SISTEMA DE SANEAMENTO E DA ETAR 

8.1 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DETETADOS NO SISTEMA DE DRENAGEM 

Na rede doméstica, o principal problema hidráulico prende-se com a entrada em carga de uma 

grande extensão da rede de coletores quando ocorrem eventos de precipitação e que se deve, 

principalmente, à falta de controlo das afluências indevidas de precipitação (escoamento direto), 

e ao atual estado de degradação de algumas câmaras de visita, de que resultam situações de 

infiltração.  

Na rede de drenagem industrial, verifica-se a entrada em carga dos coletores na chegada à 

ETAR, que em tempo seco, atinge um desenvolvimento de quase 300 metros no caso do 

emissário de Gouxaria. Isto acontece devido ao facto dos grupos eletrobomba que elevam o 

efluente na obra de entrada apresentarem uma cota de arranque bastante elevada, sendo que 

as baixas inclinações dos coletores agravam também, naturalmente, as condições de 

autolimpeza.  

O facto de existirem câmaras de visita deterioradas, como foi comprovado nas campanhas de 

inspeção e cadastro, contribuí para o aumento dos caudais de infiltração. 

A entrada em carga dos coletores industriais impede a circulação do ar viciado para jusante, o 

que leva ao aumento da concentração por acumulação de gás sulfídrico nos trechos a montante, 

em superfície livre, com libertação de odores ofensivos e corrosão das câmaras de visita. 

À entrada da ETAR, registaram-se valores máximos de concentração de sulfuretos totais 

bastante elevados, da ordem de 350 mg/L, excedendo de forma muito significativa o que se 

poderia esperar em face do regulamento de descarga em vigor. 

8.2 INTERVENÇÕES PROPOSTAS NO SISTEMA DOMÉSTICO 

Relativamente às intervenções no sistema doméstico, propõe-se a implementação de 

câmaras de controlo de caudal com válvula de vórtice para o controlo do escoamento 

direto (afluências indevidas com origem na precipitação), em conformidade com o 

apresentado nos desenhos 17 a 21.  

Para avaliação mais detalhada dos riscos da infiltração, seria também útil a realização de 

campanhas de inspeção e cadastro à rede doméstica.  

Para o controlo do escoamento direto (precipitação útil), existem essencialmente dois tipos de 

reguladores de caudal: válvulas do tipo vórtice e do tipo “flutuador”. A seleção do tipo de 

regulador depende das características da rede, nomeadamente do caudal e das alturas de 
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escoamento, tanto em tempo seco como em tempo de chuva, no coletor unitário a intercetar, 

tendo-se optado por uma válvula do tipo vórtice, dada a gama de caudais. 

No que se refere à utilização de válvulas do tipo vórtice para a regulação do caudal, é necessário 

distinguir instalações em câmara seca de instalações em câmara húmida, uma vez que os 

critérios a observar e a forma de proceder são diferentes. Numa instalação em câmara húmida, 

o equipamento regulador de caudal encontra-se na câmara central, pelo que fica submerso 

quando há aumento significativo de caudal. Numa instalação em câmara seca, o regulador de 

caudal é instalado numa outra câmara e a manutenção é facilitada, mas a obra de construção 

civil é mais onerosa.  

Em determinadas situações, pode ser aconselhável a utilização de reservas associadas à 

câmara de válvulas do tipo vórtice. Neste tipo de soluções, podem distinguir-se as seguintes 

quatro partes principais, que se representam esquematicamente na Figura 8.1. 

 

Figura 8.1 - Representação esquemática de válvulas do tipo vórtice com câmara de armazenamento. 

Estas partes principais apresentam, sucintamente, as seguintes características: 

• Uma câmara central que conduz a água residual do coletor unitário à entrada do elemento 

regulador de caudal – separada da câmara de retenção e de alívio por muros com cristas a 

cotas distintas (o nível do muro da câmara de retenção é inferior ao nível do muro da câmara 

de alívio). Também é importante que se assegure um “efeito de chamada”, para melhor 

encaminhamento das águas residuais, em tempo seco. 

• Uma câmara de retenção onde é armazenado o caudal afluente quando ultrapassada a 

capacidade da primeira câmara – constitui uma reserva em paralelo (“off line”) e a 

sedimentação que se verifica é controlada através da instalação de um sistema de limpeza 

do tipo “sistema basculante”, que gera “ondas de cheia” que arrastam os sedimentos; 

• Uma câmara de alívio para onde é conduzido o excesso de caudal que as câmaras anteriores 

não conseguem reter, sendo o efluente conduzido para o meio recetor. 

• Uma câmara seca onde se localiza o elemento regulador de caudal (válvula do tipo vórtice). 

Esta câmara deve dispor de dois canais com tubagens que conduzam, respetivamente, o 

efluente da válvula do tipo vórtice e do by-pass. 

A principal função das válvulas do tipo vórtice é regular o caudal em tempo de chuva, pelo que 

deve ser dimensionada para permitir a passagem de duas vezes o caudal de ponta de tempo 

seco. Uma característica importante deste tipo de válvula é o fato de permitir regular caudais 
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reduzidos, pois o caudal de saída varia pouco com o nível de água a montante. Associado à 

válvula do tipo vórtice, deve prever-se um by-pass com válvula de guilhotina, de forma a facilitar 

a manutenção e inspeção do equipamento, mesmo com o sistema de drenagem a operar.  

O modo de funcionamento das válvulas é simples: em tempo seco, o caudal doméstico afluente 

deve passar sem praticamente nenhumas perdas de carga adicionais. Em tempo de chuva, o 

caudal afluente é superior ao que sai através da válvula do tipo vórtice, o que leva a uma 

acumulação de água no coletor a montante; a altura da massa líquida aumenta e verifica-se uma 

acumulação de ar na parte superior da válvula. Com a continuação do aumento da altura de água 

é criado um vórtice que converte a energia potencial da água em energia cinética (movimento de 

rotação), com perda de carga localizada acrescida, regulando desta forma a descarga, que se 

mantém aproximadamente constante. No fim da chuvada, e com a diminuição da altura de água, 

volta a ser introduzido ar na válvula, o que provoca novo aumento do caudal descarregado. Deste 

modo, favorece-se a autolimpeza da câmara e dos coletores a montante. 

Na Figura 8.2 apresenta-se a curva característica (caudal versus carga da massa líquida) de uma 

válvula do tipo vórtice. Para elevados valores de altura da massa líquida, o caudal descarregado 

é semelhante ao correspondente à descarga para alturas de escoamento muito inferiores. De 

notar o fenómeno de “histereses” na curva característica (para o mesmo caudal, terem lugar duas 

alturas de escoamento possíveis). 

 

Figura 8.2 - Representação da curva característica de uma válvula do tipo vórtice. 

Para o dimensionamento da válvula do tipo vórtice é necessário conhecer o caudal máximo em 

tempo seco. Em geral, este tipo de válvula é dimensionada para duas vezes o caudal de tempo 

seco. Importa também conhecer as dimensões, declives, cotas e direções de entrada e saída 

dos coletores, assim como o tamanho e forma da câmara. É também importante saber se é 

possível o retorno de caudal pelo coletor que se desenvolve a jusante do regulador de caudal. 

No âmbito da atual prestação de serviços, propõe-se a instalação de 3 câmaras de controlo de 

caudal com válvulas do tipo “vórtice” na rede doméstica, nomeadamente nas câmaras 
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MSnd5.043.00 (antiga CCCvs3 do sistema de Monsanto), VMnd1.049.00 e GXnd7.040.00 

(antiga CCCvs4 de Gouxaria). Sugere-se ainda, a instalação de 2 câmaras de controlo de caudal 

com válvulas do tipo “vórtice”, em ramais domésticos que servem aglomerados populacionais, 

mas que se encontram ligados à rede industrial, sendo o controlo feito antes, de forma a evitar a 

descarga de efluente industrial no meio recetor. No Quadro 8.1, apresentam-se as características 

de caudal máximo a escoar para jusante das CCC do tipo “vórtice”. 

Quadro 8.1 - Características das Câmaras de Controlo de Caudal do tipo vórtice, a construir. 

 

Na Figura 8.3, apresenta-se, a título de exemplo, os resultados obtidos pelo modelo SWMM, para 

a CCCvv4, nomeadamente em termos de caudal descarregado na ribeira (Q(Descarregado)) e 

caudal transportado para jusante (Q(Escoado)), para a ETAR. 

 

Figura 8.3 - Caudal regulado pela CCCvv4. 

8.3 INTERVENÇÕES PROPOSTAS NO SISTEMA INDUSTRIAL 

8.3.1 PRINCIPAIS INTERVENÇÕES 

Como intervenções no sistema industrial, propõe-se a adição de cloreto férrico em 3 

estações de pré-tratamento e de monitorização, como medida de controlo da 

concentração de sulfuretos na massa líquida. Os desenhos 12 a 16 referem-se às estações 

de monitorização dos emissários de Monsanto, Vila Moreira e Gouxaria (situação atual e 

propostas de intervenção).  

Para aferir a magnitude e origem das afluências indevidas (designadamente de escoamento 

direto pluvial, infiltração do aquífero e descargas de águas residuais não licenciadas), é 

ID Caixa de visita Características

CCCvv3 MSd5.043 Qmáx = 20 L/s

CCCvv4 VMd1.049 Qmáx = 20 L/s

CCCvv5 GXd7.040 Qmáx = 20 L/s

CCCvv6 Prox. MSni5.022.A Qmáx = 4 L/s

CCCvv7 VMnd1.058.01 Qmáx = 4 L/s
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importante proceder ao balanço hídrico global em cada emissário. Nesse sentido, propõe-se que 

sejam instalados medidores de caudal (altura e velocidade do escoamento) nas estações de 

monitorização e, eventualmente, em outros locais estratégicos relevantes. 

Para o controlo da infiltração e efeitos da corrosão, recomenda-se ainda a reabilitação das 

câmaras de visita que se encontram deterioradas, ao nível da soleira, tronco e dispositivos 

de fecho. 

Propõem-se a adoção de medidas para controlo na origem de descarga de sulfuretos das 

unidades industriais, como a instalação de medidores de concentração de sulfuretos 

dissolvidos, temperatura e pH da massa líquida em contínuo, e de gás sulfídrico, em 

particular nas principais unidades industriais, com operação de caleiro. 

Para garantir que a ventilação de ar não é interrompida nos emissários, sugere-se, ainda, 

a reabilitação da câmara e a instalação de novos parafusos de Arquimedes (como 

alternativa à instalação de um sistema de ventilação natural de coletores).  

8.3.2 CONTROLO DE INFILTRAÇÃO 

Com base nos resultados das campanhas de inspeção do sistema de drenagem, prevêem-se as 

intervenções constantes no Quadro 7.2 

Quadro 7.2 - Intervenções necessárias nas câmaras de visita do sistema industrial. 

 

A reabilitação das câmaras de visita para controlo de afluências indevidas de infiltração deve 

incluir, em princípio, os seguintes materiais e trabalhos: 

• Reconstrução integral dos fundos, incluindo camada de fundação em material granular, 

camada de betão com armadura do tipo malhasol e camada final em argamassa especial 

OMBRAN MHP da MC-Bauchemie ou similar, resistente a ácidos e bases. 

• Lavagem das paredes com jato de água em alta pressão e, se necessário, decapagem com 

jato de areia para remoção de incrustações e preparação da superfície para aplicação do 

revestimento; 

• Escarificação de fissuras e enchimento das mesmas com argamassa de reparação de 

retração compensada tipo EMACO S88 da BASF ou equivalente; 

• Reboco integral das paredes (e=2,0cm) com argamassa especial OMBRAN MHP da MC 

Bauchemie ou similar, próprio para o revestimento de elementos de betão ou alvenaria em 

contacto com esgoto doméstico ou industrial pré-tratado. 

• Fornecimento e fixação de degraus de polipropileno com alma de aço com espaçamento de 

0,30m entre degraus; 
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• Fibragem das paredes internas da câmara de visita até à altura de 1,0m acima da cota de 

soleira do coletor com resina ASHLAND DERAKANE VINYLESTER, ou equivalente, 

resistente aos pH e temperaturas existentes e fibra de vidro até se atingir uma espessura de 

5mm. 

• As tampas e aros das câmaras de visita dos emissários industriais devem ser em material 

compósito, resistente ao ataque do acido sulfídrico/ácido sulfúrico. 

A estimativa de custos das intervenções de reabilitação e o respetivo planeamento 

apresentam-se nos capítulos 9 e 10 deste documento. 

8.3.3 CONTROLO NA ORIGEM DE AFLUÊNCIAS INDUSTRIAIS  

Por forma a poder estimar a magnitude de afluências indevidas ( incluindo de origem industrial ) 

através de um balanço hídrico global em cada emissário, propõe-se que sejam instalados 

medidores de caudal (altura e velocidade do escoamento) nas três estações de monitorização, 

cujo projetos de execução já foram desenvolvidos e, seguidamente, em mais 3 seções, uma por 

cada emissário industrial, a montante daquelas, escolhidas estrategicamente, em função da 

localização das principais unidades industriais. Em fases subsequentes, pode naturalmente 

alargar-se os pontos de medição a mais 3 seções ou a um maior número, no sistema em alta 

(emissários), se a experiência acumulada com a exploração do sistema o justificar. 

Naturalmente que o ideal é o controlo das descargas ter lugar de forma continua, no ramal de 

ligação de cada unidade industrial ao sistema. De facto, no que respeita às influências indevidas 

por descargas de águas residuais, a forma mais rigorosa de as estimar consiste em 

quantificar/controlar logo na origem, nas unidades industriais, os caudais descarregados no 

sistema, e não no sistema em alta, nos emissários, por balanço hídrico.  Essa situação resulta 

do facto de ser muito complexo “fechar” o balanço hídrico em redes com escoamento com 

superfície livre, dado o tipo de escoamento (ser variável), com atenuações de caudais ao longo 

do trajeto e terem lugar contribuições ao longo de percurso, de origem freática. A exploração e 

manutenção dos equipamentos de medição, dado tratar-se de água residual e em ambiente 

especialmente agressivo, faz naturalmente agravar essas dificuldades.  

O exemplo mais antigo em Portugal de medição de caudais em coletores com superfície livre de 

forma continua, com mais de 15 anos, é o do sistema de saneamento da Costa do Estoril que 

serve cerca de 900 000 habitantes de 4 Concelhos (Amadora, Oeiras, Cascais e Sintra), com 

área contributiva de cerca de 22 000 ha. O Sistema, essencialmente doméstico, dispõe de vários 

udómetros e mais de 20 medidores de caudal, de elevada precisão, que foram mantidos por uma 

empresa contratada especificamente para o efeito.  

Apesar das suas complexidades, o balanço hídrico em sistemas de abastecimento de água, 

através de ZMC (zonas de medição e controlo), com fecho de válvulas e ramificação de sistemas 

malhados, medição de entradas e saídas (contadores das habitações) em sistemas com 

escoamento sob pressão, é bem mais simples e preciso do que no caso de sistemas de águas 

residuais, que são especialmente agressivas. 
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Deve investir-se no sentido da reabilitação e reforço da fiabilidade da medição de caudal nas 

UPI. No âmbito do Plano consideram-se verbas para reabilitação e monitorização em continuo 

de parâmetros hidráulicos e de qualidade em várias unidades industriais, em primeira e segunda 

fase, incluindo os sistemas de transmissão e análise de informação, num total de 24 

intervenções. O controlo diz respeito a medição continua de caudal, mas também de pH, 

temperatura e gás sulfídrico no ar. Com a evolução na curva de experiência, pode alargar-se o 

controlo em continuo a todas as unidades industriais. 

Para efeitos do controlo no sistema em alta (emissários) são considerados, neste Plano, no curto 

prazo, 3 medidores, e no médio prazo mais 3 medidores. Pode haver interesse em dispor de 

unidades móveis de medição de caudal, para instalação em períodos curtos de tempo. 

No Anexo 3 apresenta-se a localização e características de alguns potenciais pontos de 

monitorização já identificados pela Câmara Municipal de Alcanena/Aquanena. 

Para além do controlo quantitativo, merece preocupação o controlo de qualidade da massa 

líquida nas descargas, nomeadamente em termos de sulfuretos. Tal como no caso da medição 

de caudais, o aconselhável é medir a qualidade da água na origem. Para a gama de 

concentrações de sulfuretos que se tem medido no sistema, a medição em continuo não é nada 

comum, mesmo na literatura internacional. É corrente, quando a situação o justifica, o recurso a 

equipamento do tipo “spectro::lyser™, da s::can” (Figura 8.4), que permite a medição direta do 

HS- e, conhecendo o pH, calcular de imediato o sulfureto de hidrogénio (H2S) bem como o 

sulfureto dissolvido total. Trata-se de um equipamento muito dispendioso (cerca de 25 000€) mas 

que pode ser usado, quando convenientemente calibrado, para medição em contínuo de SST, 

CQO, CBO5, NO3-N, turvação, sulfuretos, entre outros parâmetros. 

a) b) c)  

Figura 8.4 -Espetofetómetro: a) spectro::lyser™, s::can; b) multifunctional slide e c) flow cell. 

No capitulo 9 assume-se, no âmbito do sistema, o custo de aquisição de um equipamento s::can, 

a ser explorado conforme os interesses e prioridades da Aquanena. 

8.3.4 SISTEMAS DE ADIÇÃO DE CLORETO DE FERRO 

A utilização de sais férricos constitui talvez a prática comum de controlo de sulfuretos na massa 

liquida em sistemas de drenagem, apresentando diversas vantagens, nomeadamente (Firer et 

al., 2007): 



 

150 

• obtenção de uma oxidação eficaz dos sulfuretos pelo ião Fe3+, seguida de precipitação de 

FeS (efeito duplo);  

• trata-se um método não tóxico e não nocivo;  

• apresenta custos de investimento e operação relativamente baixos;  

• pode também ajudar a reduzir a concentração de compostos de fósforo solúveis. 

• traduz-se em impactes favoráveis no desempenho da ETAR. 

O ferro, (férrico - Fe(II)), pode remover os sulfuretos por precipitação como sulfuretos de ferro 

(FeS). Na sua forma ferrosa, Fe(III), pode remover o sulfureto por oxidação química a enxofre 

elementar, enquanto é reduzido a Fe(II), podendo subsequentemente produzir FeS (Nielsen et 

al., 2005; Firer et al., 2007): 

𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑆− → 𝐹𝑒𝑆(𝑠) ↓ +𝐻+ 

2𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑆− → 2𝐹𝑒2+ + 𝑆0 + 𝐻+ 

Na prática, a relação estequiométrica necessária para a remoção de sulfuretos não segue 

necessariamente a relação teórica das equações acima descritas, pois depende de vários 

fatores, como as concentrações iniciais de sulfuretos, o valor do pH, a presença de outros 

constituintes no afluente, ou o tempo de reação. Por estes motivos, exemplos na literatura 

apresentam diversas recomendações de dosagens com escalas de variação alargadas, e 

diferentes eficiências de remoção de sulfuretos, como se exemplifica no Quadro 8.2. 

Quadro 8.2 – Dosagens de cloreto de ferro recomendadas na literatura para precipitação de sulfuretos em sistemas de 

drenagem de águas residuais 

 

Pelo exposto, considerou-se que a dosagem de cloreto de ferro se deverá situar entre 1,5 a 4 

mol de Fe : mol de S, para atingir valores de sulfuretos inferiores a 0,5 mg/L (idealmente abaixo 

de 0,1 mg/L).  

No entanto, e como ainda assim a gama de variação é elevada, optou-se pela realização de 

ensaios laboratoriais para validação das dosagens ideias a aplicar ao sistema de Alcanena. 

Em condições de dosagem em campo, a maior variabilidade dos parâmetros que poderão 

influenciar as reações sugere que será benéfico a realização de ensaios in-situ para aferição das 

dosagens ótimas a considerar. Desta forma, a otimização do controlo de sulfuretos no sistema 

Dosagem recomendada Referência

3.5 kg Fe/kg S WEF (2004)

2 mol Fe/ mol S De Haas, et al. (2008)

1 mol Fe / mol S Nielsen, et al. (2005)

4.4 g Fe/g S * Hvitved-Jacobsen, et al. (2013)

1.3 mol Fe : 1 mol S Firer, et al. (2007)

1.5-2.5 g FeCl3 / g S Zhang, et al. (2008)

2.4 - 6 mol Fe / mol S * Kiilerich, et al. (2018)

30-50 mg FeCl2 (solução comercial) / mg S De Haas, et al. (2008)

* Para dosagens a montante de condutas elevatórias 
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de Alcanena dependerá fundamentalmente da dosagem de reagente (cloreto férrico, FeCl3) a 

selecionar, face à concentração de sulfuretos dissolvidos no afluente bruto, bem como da 

garantia de tempo de reação suficiente. 

Foi proposto pela Hidra na “Nota Técnica: Procedimentos de Monitorização e Controlo de 

Sulfuretos”, de abril de 2020, um design fatorial 2 x 2 (com pontos centrais), com dois fatores 

(Rácio de dosagem FeCl3:S e Tempo de reação) e dois níveis de variação, incluindo pontos 

centrais.  

Considerou-se que os locais de dosagem poderão ser os pontos de monitorização permanentes 

existentes na rede, pois permitem tempos de percurso superiores a 5-10 minutos, que se 

admitem ser bastante superiores aos necessários para que ocorra a reação de precipitação. Uma 

vez que a reação teórica de precipitação é bastante rápida, a dosagem poderia, em princípio, ser 

feita a montante da obra-de-entrada da ETAR, pelo que se considerou interessante avaliar 

também a influência do tempo de reação nos ensaios. 

A matriz proposta de ensaios a realizar (com a combinação dos factores e níveis propostos) 

encontra-se representada no Quadro 8.3. Os pontos centrais representam-se a sombreado. A 

resposta a medir em cada ensaio trata-se da concentração final de sulfuretos dissolvidos. 

Conforme sugerido, os ensaios foram realizados com afluente bruto (AB) recolhido no sistema, 

bem como com uma solução padrão (SP) de concentração conhecida de sulfuretos. Tendo em 

consideração os elevados valores medidos no afluente durante as campanhas de monitorização 

da rede de drenagem, optou-se neste caso por uma solução de 50 mg/L.  

Quadro 8.3 – Matriz proposta de ensaios a realizar 

 

As características dos ensaios realizados pela AQUANENA (nº de ensaios, caracterização das 

amostras e resultados obtidos) apresentam-se no Quadro 8.4. 

Ensaio
Rácio 

FeCl3/SD

Tempo de 

reação

[Resposta 

medida: 

Concentração 

de SD final]

1 4 : 1 600s

2 2,75 : 1 285s

3 1,5 : 1 30s

4 4 : 1 30s

5 2,75 : 1 285s

6 1,5 : 1 600s

7 1,5 : 1 600s

8 1,5 : 1 30s

9 4 : 1 30s

10 4 : 1 600s
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Quadro 8.4 - Resultados dos ensaios laboratoriais de dosagem de cloreto de ferro para precipitação de sulfuretos 

 

** Dados fornecidos pela Aquanena. Admite-se que serão SD= 118,8 mg/L.” 

É de notar que os valores de pH nos ensaios com solução-padrão (SP) são substancialmente 

diferentes dos observados nos ensaios com AB, o que terá influência nas taxas de precipitação 

de sulfuretos, e na comparação de resultados entre ensaios. 

Observou-se nos ensaios com SP, que: 

• Independentemente do tempo de reação, o rácio de dosagem de 4:1 permite obter 

concentrações de sulfuretos dissolvidos praticamente nulas (abaixo do limiar de deteção). 

• O tempo de reação não teve efeitos aparentemente significativos na concentração final de 

sulfuretos.  

A Figura 8.5 refere-se aos resultados dos ensaios com afluente bruto (AB), e demonstra a 

concentração de sulfuretos dissolvidos no efluente após cada ensaio com diferentes dosagens e 

tempos de reação. 

 

Figura 8.5 – Resultados do ensaio de dosagem de cloreto de ferro em afluente bruto (AB) para diferentes rácios de 

dosagem e tempos de reação 

No que se refere aos ensaios com AB, note-se desde já que a concentração de sulfuretos totais 

medida (109 mg/L) é inferior à concentração de sulfuretos dissolvidos (118,8 mg/L), o que poderá 

Ensaios:

Rácio de dosagem 

FeCl3: SD (mol)
4:1 1,5:1 2,75:1 4:1 1,5:1 4:1 1,5:1 2,75:1 4:1 1,5:1

Tempo de reação 600 s 600s 300s 30s 30s 600 s 600s 300s 30s 30s

pH 4.6 6.3 5 4.2 6.1 7 7.1 7 6.8 7

ST (mg/L) 30.3 49.5 48.4 31.4 49.5 15.3 47.9 50.9 11.2 108.4

SD (mg/L) < 0.1 (lq) 38 15.1 < 0.1 (lq) 35.8 2.3 5.6 4.3 < 0.1 (lq) 16.7

** Dados fornecidos pela Aquanena. Admite-se que serão ST= 118,8 mg/L e SD= 109,0 mg/L.

 Solução Padrão (SP): ST = 50 mg/L e pH=11,02
Afluente Bruto (AB): ST = 109,0 mg/L,

 SD = 118,8 mg/L e pH 7,61  **
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configurar um erro de medição, ou uma troca no registo dos valores. Admitindo-se a 2ª hipótese, 

e que a concentração de sulfuretos dissolvidos inicial é que foi de 109 mg/l, constata-se que: 

• De modo geral nestes ensaios com AB, verificaram-se reduções superiores às observadas 

nos ensaios com SP. De facto, observaram-se sempre reduções superiores a 85% na 

concentração final de SD, para qualquer rácio de dosagem ou tempo de reação. 

• No entanto, de forma análoga ao verificado com a SP, o rácio de 4:1 apresenta maiores 

percentagens de precipitação dos sulfuretos presentes na amostra. Esta dosagem resultou 

num decréscimo de 87-91% na concentração final de ST (dependendo do tempo de reação), 

e um decréscimo de 98-99,9% na concentração de SD (igualmente a variar com o tempo de 

reação). 

Considera-se que, embora se tenha realizado um menor número de ensaios do que proposto 

inicialmente, os ensaios realizados com afluente bruto aparentam indicar que dosagens acima 

de 2,75:1 apresentam resultados satisfatórios, com remoção de sulfuretos dissolvidos acima de 

96%. No entanto, é conveniente a aferição da dosagem com a operação do sistema em tempo 

real. 

De acordo com o exposto acima, propõe-se a adição do cloreto de ferro, em 3 pontos da rede 

industrial, por emissário, nomeadamente nas câmaras MSni5.025.00 (SMC1 - câmara de 

monitorização completa) do sistema de Monsanto, VMi4.056.00 (SMC2) do sistema de Vila 

Moreira e GXi6.001.01 do sistema de Gouxaria. A implantação esquemática dos sistemas de 

controlo de sulfuretos propostos consta da Figura 8.6, da Figura 8.7 e da Figura 8.8, bem como 

dos desenhos 12 a 16. Na Figura 8.9 é apresentado um desenho tipo (planta e corte) do sistema 

de controlo de sulfuretos. 

No sistema de Gouxaria, optou-se por não efetuar a adição do cloreto de ferro na câmara de 

monitorização completa (SMC3), situada na câmara GXi7.073.00, dado o difícil acesso. Assim 

propõe-se a construção de uma nova SMC nos terrenos da Austra, na proximidade da indústria 

Couro Azul. 

Prevê-se assim que o esquema de dosagem a considerar, contemple rácios de FeCl3:S na ordem 

de 3:1 (mol Fe. mol S). O sistema deverá contemplar reservatórios de armazenamento de 

reagentes de 15 m3 e bombas doseadoras, para cada um dos locais considerados. 

Assumindo os caudais de ponta diários, em 3 horas, período regulamentar para as descargas de 

caleiro e as concentrações máximas de sulfuretos obtidos nos três emissários constantes ao 

longo desse período, podem ser estimados os valores máximos diários de cloreto férrico a 

adicionar à massa líquida. Esse valor pode ascender a 300 kg/dia, para a redução efetiva de 

sulfuretos, mesmo em situações críticas. 
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Figura 8.6 - Implantação esquemática do sistema de controlo de sulfuretos proposto no emissário de Monsanto. 

 

Figura 8.7 - Implantação esquemática do sistema de controlo de sulfuretos proposto no emissário de Vila Moreira. 

 

Figura 8.8 - Implantação esquemática do sistema de controlo de sulfuretos proposto no emissário de Gouxaria. 
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Figura 8.9 – Representação esquemática do sistema de controlo de sulfuretos (desenho tipo). 

Propõe-se que a dosagem possa ser efetuada a caudal variável, com inclusão de autómato que 

permita definir o caudal de dosagem em função da medição de H2S(g). Desta forma, acredita-se 

que haverá lugar a uma otimização no caudal de FeCl3 a dosear, permitindo diminuir 

potencialmente o número de horas a concentração máxima. Esta operação permite igualmente 

fazer a face a variações mais bruscas de concentrações de sulfuretos, alcançando uma resposta 

e gestão de reagentes mais eficientes. 

As três estações de monitorização e adição de cloreto de ferro serão alvo de projeto de execução 

no âmbito desta prestação de serviços. 

8.3.5 TUBO BYPASS PARA TRANSPORTE DO AR 

Caso persista o risco de entrada em pressão dos emissários e de libertação de odores ofensivos 

nas câmaras de visita a montante da ETAR, pode ter lugar a construção de um sistema de 

ventilação natural de coletores, constituída por três tubos PEAD, com 160 mm de diâmetro e com 

uma classe de rigidez PN10. A extensão deste sistema, poderá ter como base os resultados 
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obtidos pelo cenário I1, ou seja, cerca de 80 metros no emissário de Monsanto, 225 m no de Vila 

Moreira e 275 m no de Gouxaria. 

No entanto, esta solução não é facilmente viável, dada a existência de linhas de água que 

impedem que as tubagens sejam continuamente ascendentes, ou se tenham de prever 

passadiços metálicos sobre as linhas de água, para instalação dessas condutas de transporte 

do ar para a ETAR.  

8.3.6 CONTROLO DE DESCARGA DE SULFURETOS DAS UNIDADES INDUSTRIAIS 

Para o controlo de descarga de sulfuretos das unidades industriais, prevê-se a instalação de 

medidores de gás sulfidrico, temperatura e pH, em contínuo, nas unidades industriais com 

operação de caleiro. 

8.4 INTERVENÇÕES PROPOSTAS NA ETAR 

8.4.1 REABILITAÇÃO DOS PARAFUSOS DE ARQUIMEDES À ENTRADA DA ETAR 

Uma vez que, na situação atual, os emissários industriais ficam em carga mesmo em períodos 

de tempo seco, dada a impossibilidade de esvaziamento da câmara de chegada, recomenda-se 

a reabilitação reinstalação dos parafusos de Arquimedes (cujo levantamento topográfico consta 

do desenho 6). Assim, será possível esvaziar integralmente as câmaras de chegada, adaptar os 

caudais elevados aos caudais afluentes, impedir avarias dos grupos eletrobomba motivadas por 

sólidos afluentes ao sistema, oferecendo ainda a vantagem de poder elevar um caudal superior, 

cerca de 140 L/s no Poço 1 (Monsanto) e cerca de 125 L/s no Poço 2 (Vila Moreira e Gouxaria). 

Adicionalmente, o facto de evitar a entrada em carga dos emissários industriais permitirá que 

todo o ar transportado no interior do sistema, aflua à câmara de chegada, e possa, então, ser 

devidamente tratado na ETAR. Deste modo evita-se a atual situação de entrada em carga dos 

troços de jusante dos emissários industriais com libertação de odores ofensivos no sistema de 

drenagem a montante.  

Na Figura 8.10, representa-se, a título de exemplo, o perfil longitudinal e as alturas de 

escoamento do emissário de Monsanto, obtido com recurso ao modelo SWMM para a 

precipitação de projeto (T = 2 anos), imediatamente a montante da ETAR para a situação mais 

crítica, após a intervenção prevista. 
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Figura 8.10 - Perfil long. do coletor residual industrial de Monsanto que liga o nó 13 ao Poço 1 

As intervenções propostas no âmbito da reabilitação dos parafusos de Arquimedes são as 

seguintes: 

• Construção de uma nova câmara, montante do poço dos parafusos 2, com soleira 0.7 m 

abaixo da do poço dos parafusos, para instalação da bomba do caleiro. Não se prevê 

alteração da cota dos poços dos parafusos. 

• Reabilitação integral das camas dos parafusos, em termos de construção civil. 

• Instalação de comportas murais para isolamento dos poços e canais dos parafusos. 

• Substituição de quatro parafusos de Arquimedes e equipamento associado (parafusos, 

chumaceiras, motores, etc.) (um dos parafusos é recente e deverá ser reinstalado). 

• Manutenção, na medida do possível face ao espaço disponível, de bombas de recurso 

instaladas na antecâmara dos poços 1 e 2. 

• Otimização na forma de funcionamento do sistema, de forma a assegurar que os coletores 

não entram em carga, assegurando velocidades de escoamento de autolimpeza nos trechos 

afluentes (V>0.6 m/s) e a ocorrência de ventilação natural. 

Na Figura 8.11 e na Figura 8.12 apresentam-se a planta e corte dos parafusos de Arquimedes. 

 

Figura 8.11 – Corte dos atuais parafusos de Arquimedes. 
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Figura 8.12 – Implantação dos atuais parafusos de Arquimedes. 

8.4.2 COBERTURA DOS TANQUES DE HOMOGENEIZAÇÃO E INJEÇÃO DE OXIGÉNIO 

Relativamente ao controlo de sulfuretos e libertação de odores na ETAR, preconizam-se as 

seguintes medidas alternativas: 

• Cobertura dos tanques de homogeneização (atual primeiro estágio do tratamento biológico), 

com respetiva extração de ar e encaminhamento para tratamento. 

• Substituição do equipamento de arejamento com injeção de ar dos tanques de 

homogeneização, por equipamento de injeção de oxigénio puro. De acordo com a informação 

disponibilizada pela AQUANENA, dos diversos equipamentos de injeção existentes no 

mercado, os sistemas Mixflo X5 de Nippon Gases serão os mais adequados para instalação 

na ETAR. Este sistema consiste numa bomba de recirculação e um sistema de injeção de 

gás nessa recirculação. Na Figura 8.13 apresentam-se imagens do equipamento 

mencionado. 
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Figura 8.13 – Bombas externas do sistema Mixflo 5 

A cobertura dos tanques de homogeneização apresenta um menor custo no investimento inicial 

e as operações de exploração e manutenção associam-se fundamentalmente ao tratamento de 

odores (“scrubber”, torres de oxidação húmida). Prevê-se a instalação de duas coberturas, uma 

em cada tanque de homogeneização, com uma área de 2 340 m2 (2 x 1 170 m2). Refere-se, 

ainda, que será necessário instalar um novo “scrubber” de forma a possibilitar o tratamento 

integral do ar, após a execução da cobertura dos tanques de homogeneização (ou, 

eventualmente, substituir o atual scrubber por outro de capacidade superior).  

A injeção de oxigénio puro apresenta maior eficiência no controlo de sulfuretos e odores. No 

entanto, constitui um maior investimento inicial, maiores custos de exploração (elevados 

consumos de energia) e manutenção. Quando comparado com a solução alternativa de 

arejamento com ar, apresenta maior complexidade de exploração. 

Os tanques de homogeneização da ETAR de Alcanena possuem um sistema de parrilhas de 

arejamento, cujos sopradores possuem as seguintes caraterísticas: 

• 4 equipamentos por balsa: 

• 2 equipamentos com 2 500 m3/h, 55 kW e 2 000 kg O2/d 

• 2 equipamentos com 2 700 m3/h e 55 kW e 2 125 kg O2/d 

Desta forma, estima-se uma capacidade de 8 250 kg O2/d de oxigénio fornecido por cada 

soprador. De acordo com a proposta fornecida Nippon Gases, deverão ser instalados 4 sistemas 

Mixflo X5 em cada balsa para responder às necessidades totais da ETAR. A instalação do 

sistema deverá ser mediante uma instalação fixa de tubagem externa e também com a bomba 

externa (ou bomba submergível que se possa extrair). 

Cada sistema Mixflo X5 é composto por: 

• Bomba de recirculação de 500 m3/h a 15 m.c.a. 

• Injetor ou misturador líquido/gás 

• 4 edutores ou misturadores líquido/líquido 

• 1 quadro de regulação de pressão/caudal de oxigénio gás 

• 1 quadro elétrico de controlo 

• Instalação de tubagem em aço inoxidável 
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O desenho 9 apresenta as medidas de reabilitação propostas para controlo de sulfuretos e 

odores na ETAR. 

8.4.3 PRÉ-OXIDAÇÃO COM OZONO 

Conforme referido no capítulo 4.3, a difícil biodegradabilidade do efluente evidencia a importância 

de recorrer a uma etapa de pré-oxidação com ozono, para que se possa atingir o objetivo de 

redução de CQO no efluente final de cerca de 300 a 400 mg/ l, para valores inferiores a 100 mg/l. 

O ozono, graças a sua elevada capacidade de oxidação, muito superior à do ar ou do oxigénio, 

utiliza-se no tratamento de águas residuais, quando necessário, e nomeadamente no caso de 

efluentes industriais. É comum a sua utilização em fases prévias ou intermédias do processo de 

degradação, nomeadamente antes do arejamento ou digestão, ou como tratamento terciário ou 

de afinação, para desinfeção, descoloração ou desodorização (neste caso, em alternativa a 

scrubbers ou filtros de carvão ativado). 

Apesar de ser uma tecnologia dispendiosa, em termos de investimento e encargos de 

exploração, nomeadamente em energia, constitui um tratamento ecológico, no sentido em que 

para a geração local de ozono não é requerida a adição de produtos químicos, apenas o 

fornecimento de ar (ou oxigénio) e energia, sendo o processo rápido e, em regra, muito eficaz.  

No caso presente, o recurso ao ozono é justificado dada a necessidade de melhoria da 

biodegradabilidade do efluente, ou seja, em fase inicial ou intermédia do processo. Deve ser 

produzido localmente a partir de oxigénio e descarga de raios ultravioleta, e ser assegurada uma 

transferência de massa adequada, em face da limitada solubilidade do gás ozono na água. Dado 

o facto de ser uma tecnologia dispendiosa e não comum em ETAR convencionais, 

aconselha-se, fortemente antes de prosseguir para fases subsequentes de projeto e 

empreitada, a realização de ensaios piloto. Estes ensaios têm por objetivo principal : a) a 

aferição do local mais aconselhável para a ozonização, na sequencia de processos da ETAR ( 

só para o efluente industrial, ou após a mistura e  1º reator biológico) b) confirmar a  capacidade 

de oxidação da matéria orgânica pelo ozono e c) as dosagens adequadas. Os ensaios permitirão 

averiguar nomeadamente o efeito do aumento da biodegradabilidade da matéria orgânica 

solúvel, por rompimento das cadeias de carbono, na eficiência dos processos implementados a 

jusante, designadamente na 2ª etapa do tratamento biológico. A NIPON Gases, que já 

desenvolveu os estudos de biodegradabilidade, tem condições para efetuar este estudo adicional 

em laboratório, relativamente à eficiência de pré-oxidação com ozono. Os ensaios poderão 

também eventualmente confirmar que em face da biodegradabilidade conseguida do 

efluente, e da posterior eficiência do 2º reator biológico, bastará um tratamento físico-

quimico, dispensando-se a solução de biomembranas, mais onerosa em termos de custos 

de investimento e de exploração. 

O tanque de ozonização a prever poderá ser situado ( se os ensaios o confirmarem) a jusante 

da decantação primária, imediatamente a montante do 2º reator de tratamento biológico. 

Considera-se preliminarmente, que, em termos médios, seriam necessários 0,67 gO3/gCQO 
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eliminado, o que se traduz nas potenciais necessidades possíveis (para um caudal médio de 

6000 m3/dia): 

• Ozono: 50 kgO3 / h. 

• Consumo de oxigénio: 500 kg/h (o oxigénio excedente pode ser reutilizado para tratamento 

biológico). 

Na Figura 8.14 apresenta-se, a título ilustrativo, uma imagem de um gerador de ozono WEDECO 

PDOevoPLUS 8500 com PSU, da Xylem. 

 

Figura 8.14 – Imagem de um gerador de ozono WEDECO PDOevoPLUS 8500 com PSU. 

 

Estes ensaios em laboratório não substituem por si só os ensaios a complementares a 

desenvolver em instalação piloto, incluindo a etapa de ozonização e e a decantação assistida 

com reagentes, e reator de biomembranas/reator biológico. 

8.4.4 DECANTAÇÃO SECUNDÁRIA ASSISTIDA COM REAGENTES 

A beneficiação do desempenho da ETAR poderá considerar, como alternativa ao reator de 

biomembranas  , a implementação de uma etapa de afinação por decantação assistida com 

reagentes (tratamento terciário físico-químico). 

A decantação assistida consiste num conjunto de processos e operações que permitem a 

remoção de partículas coloidais e sólidos suspensos, reduzindo a turbidez, cor e teor em matéria 

orgânica e componentes associados (contaminantes microbianos, metais tóxicos, ferro, 

manganês e produtos químicos orgânicos sintéticos) do efluente.  Em março de 2018, foi 

elaborado um projeto intitulado “Estação de Tratamento Terciário dos Efluentes” pela empresa 

DELTACQUE, a pedido da AUSTRA, no qual se previa a implementação de uma fase de 

tratamento terciário por decantação assistida para remoção dos sólidos suspensos provenientes 

da fase precedente (decantação secundária). 
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No âmbito deste projeto, preconiza-se a construção de um tanque para tratamento químico a 

jusante dos tanques do 2º estágio biológico, onde ocorreria o processo de coagulação e 

floculação. 

Atualmente, a linha velha da ETAR de Alcanena possui uma linha de tanques de tratamento 

biológico (4 tanques sequenciais) que não se encontram em funcionamento. O projeto em 

questão pretende reformular os tanques do tratamento biológico em decantadores para o 

processo de decantação assistida. Desta forma, o efluente clarificado proveniente do decantador 

do 2º estágio seria encaminhado para o tanque de tratamento químico e posteriormente para os 

decantadores do tratamento terciário. O efluente clarificado é conduzido até ao tamisador a 

montante da descarga na linha de água e as lamas são recirculadas para o 1º estágio biológico. 

Na Figura 8.15 apresenta-se uma planta das intervenções propostas para implantação da 

decantação assistida na ETAR de Alcanena. 

 

Figura 8.15 – Planta de intervenções relativas ao processo de tratamento terciário por decantação assistida 

A decantação assistida apresenta como vantagens a redução da área de implantação e a 

economia de espaço e de custos de construção, uma vez que será implantada nos tanques do 

tratamento biológico da ETAR. Do ponto de vista operacional, também é relativamente mais 

simples quando comparado com outras as outras tecnologias consideradas. Como 

desvantagens, enuncia-se a necessidades de consumo de reagentes e de água e a qualidade 

do efluente que poderá não ser tão alta quando comparada com tecnologia de membranas. 

Ao incluir uma etapa de decantação assistida, dada a maior eficiência do tratamento biológico, a 

quantidade de lamas produzidas deverá, também, aumentar. O incremento depende da 

eficiência do processo, devendo ser estimado mediante os resultados de uma futura instalação 

piloto. Em princípio, o agravamento não deverá ser inferior a 8 a 10%. 

Os desenhos 7 e 10 ilustram as medidas de reabilitação propostas associadas à decantação 

assistida. 
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8.4.5 BIOMEMBRANAS 

Em alternativa à decantação secundária assistida com reagentes, poderão ser instaladas 

membranas nos tanques de arejamento de modo a transformar os tanques de arejamento em 

reatores biológicos por membranas (MBR – Membrane Biological Reactor). 

A tecnologia de membranas apresenta algumas vantagens relativamente a processos 

convencionais e permite, geralmente, obter um efluente de elevada qualidade. Para além de 

permitirem uma redução da área de implantação, permitem uma elevada concentração de 

biomassa no reator biológico e podem substitui uma etapa de desinfeção por ultravioleta ou cloro. 

Todavia, é uma tecnologia que apresenta elevados investimentos iniciais e consumos 

energéticos, sendo que quando comprado com as restantes opções apresenta uma maior 

complexidade de exploração e manutenção. 

O sistema de filtração por membrana substitui a função de separação de sólidos de decantadores 

secundários e eventuais filtros de areia, utilizados num sistema convencional de lamas ativadas, 

sendo desta forma possível desativar os decantadores secundários da ETAR de Alcanena. Neste 

cenário, os decantadores secundários existentes poderiam ser aproveitados como volumes de 

armazenamento, para água para reutilização ou para fazer face à ocorrência de overflows. 

No processo de concurso público se deve deixar ao concorrente a opção proposta, sabendo que 

os limites de descarga deverão ser cumpridos, pelo adjudicatário, em instalação piloto. 

Para dimensionamento do sistema de membranas considera-se a totalidade do efluente 

proveniente do tratamento secundário em tempo seco, isto é, 6 000 m3/dia. Em tempo húmido o 

caudal afluente poderá ser supeiror (8 800 m3/h), o que deverá ser, naturalmente, especificado 

no correspondente processo de concurso. 

Ao aumentar a eficiência do tratamento biológico, a quantidade de lamas produzidas deverá, 

também, aumentar. No entanto, recorrendo-se a reator de biomembranas, dada a elevada idade 

das lamas no interior do sistema, o incremento poderá ser residual. Essa situação poderá, 

contudo, ser aferido mediante os resultados da futura instalação piloto.  

Os desenhos 8 e 11 ilustram as medidas de reabilitação propostas associadas ao recurso a 

tratamento por membranas.





 

165

9. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS E ENCARGOS  

A estimativa de custos foi desenvolvida ao nível de Estudo Preliminar, com base em consultas 

ao mercado ou noutros trabalhos similares. Os custos de investimento estimados, que se 

apresentam no Quadro 9.1, foram discriminados, sempre que aplicável, nas componentes de 

construção civil e equipamentos. Esses investimentos devem ocorrer num prazo de 10 anos, até 

2030. 

No Quadro 9.1 apresentam-se, para o tratamento de afinação, duas opções alternativas, de 

decantação assistida com reagentes (Alternativa 1) e de bio membranas (Alternativa 2), cada 

uma com o seu custo. Em face dessa situação o custo total das intervenções ascenderá a um 

valor entre 8,2a e 10 milhões de Euros. 

Quadro 9.1 – Síntese de estimativa dos custos de investimento das intervenções previstas. 

 

Descrição Unid. Quant. Preço unit. Preço Total

Intervenções na ETAR

Reabilitação da obra de entrada industrial (câmara e parafusos de Arquimedes)

Reabilitação das camas dos parafusos e restantes trabalhos vg 1  €       210 000 210 000€         

Substituição dos Equipamentos vg 4  €         55 000 220 000€         

430 000€         

Reabilitação de obras de construção civil e renovação de equipamentos da ETAR

Reabilitação de componentes em fim de vida útil, na ETAR vg 1  €       300 000 300 000€         

300 000€         

Cobertura tanques de homogeneização

Estrutura de cobertura vg 1  €       430 000 430 000€         

Tratamento de ar (scrubber para 20 000 m
3
/h e construção civil) vg 1  €         95 000 95 000€          

525 000€         

Sistema de injeção de oxigénio puro

Equipamento e construção civil vg 1  €       220 000 220 000€         

220 000€         

Sistema de ozonização

Equipamento e construção civil vg 1  €    1 600 000 1 600 000€      

1 600 000€      

Decantação Assistida (Solução Alternativa 1)

Construção Civil vg 1  €       710 000 710 000€         

Equipamento (lamelas) vg 1  €       240 000 240 000€         

950 000€         

Tratamento por biomembranas (Solução Alternativa 2 - Recomendada)

Equipamento (incluindo membranas, arejadores e grupo de recirculação) vg 1  €    2 690 000 2 690 000€      

Construção Civil vg 1  €         50 000 50 000€          

2 740 000€      

4 025 000€      

5 815 000€      

Intervenções na Rede de Drenagem

Câmara de válvula vórtice - CCCvv3

Construção civil vg 1 19 500€         19 500€          

Equipamento eletromecânico vg 1 11 180€         11 180€          

Diversos vg 1 3 500€           3 500€            

34 180€          

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total intervenções na ETAR (Ozonização + Membranas)

Sub-Total intervenções na ETAR (Ozonização + Decantação Assitida)

Sub-Total
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Quadro 9.1 – Síntese de estimativa dos custos de investimento das intervenções previstas. (cont.)

  

 

Câmara de válvula vórtice - CCCvv4

Construção civil vg 1 23 400€         23 400€                   

Equipamento eletromecânico vg 1 13 416€         13 416€                   

Diversos vg 1 3 500€           3 500€                     

40 316€                   

Câmara de válvula vórtice - CCCvv5

Construção civil vg 1 19 500€         19 500€                   

Equipamento eletromecânico vg 1 13 416€         13 416€                   

Diversos vg 1 3 500€           3 500€                     

36 416€                   

Câmara de válvula vórtice - CCCvv6

Construção civil vg 1 19 500€         19 500€                   

Equipamento eletromecânico vg 1 8 690€           8 690€                     

Diversos vg 1 3 000€           3 000€                     

31 190€                   

Câmara de válvula vórtice - CCCvv7

Construção civil vg 1 23 400€         23 400€                   

Equipamento eletromecânico vg 1 8 690€           8 690€                     

Diversos vg 1 3 000€           3 000€                     

35 090€                   

Sistema de Controlo de Sulfuretos (adição de cloreto férrico e medição de caudal)

Construção civil

- Câmara de Vila Moreira vg 1 31 000€         31 000€                   

- Câmara de Monsanto vg 1 33 000€         33 000€                   

- Câmara da Gouxaria vg 1 37 000€         37 000€                   

Equipamento eletromecânico

- Câmara de Vila Moreira vg 1 43 000€         43 000€                   

- Câmara de Monsanto vg 1 43 000€         43 000€                   

- Câmara da Gouxaria vg 1 43 000€         43 000€                   

Diversos (instalações eléctricas, instrumentação e automação) .

- Câmara de Vila Moreira vg 1 33 000€         33 000€                   

- Câmara de Monsanto vg 1 34 000€         34 000€                   

- Câmara da Gouxaria vg 1 67 000€         67 000€                   

364 000€                 

Reabilitação do sistema de drenagem

Reabilitação de caixas de visita do sistema industrial: substituição de tampas, 

reabilitação da soleira, paredes e revestimento, se necessário
vg 500 650€              325 000€                 

Reabilitação de redes (coletores envelhecidos e/ou deteriorados). vg 1 1 600 000€     1 600 000€              

Sub-Total 1 925 000€              

Outras intervenções

Levantamento de cadastro e inspeção do sistema doméstico vg 375 30€                11 250€                   

Instalação de udómetros na área de inluencia do sistema de drenagem vg 3 5 000€           15 000€                   

Instalação de medidores de caudal (altura de escoamento e velocidade) nos 

emissários, a montante da ETAR
vg 9 17 000€         153 000€                 

Aquisição de um espetofetómetro spectro::lyser™, da s::can, incluindo 

acessórios
vg 1 25 000€         25 000€                   

Aquisição de dois aprelhos portáteis de medição de caudal vg 2 10 000€         20 000€                   

Implementação de sistema de controlo na origem das descargas das 

principais indústrias (Fase 1)
vg 23 18 000€         414 000€                 

Implementação de sistema de controlo na origem das descargas em 

indústrias (Fase 2)
vg 24 18 000€         432 000€                 

Implementação de uma instalação piloto referente ao processo de tratamento 

(ozonização e do tratamento posterior - decantação assistida ou 

biomembranas)

vg 1 60 000€         60 000€                   

Implementação de modelo de gestão dinâmica do sistema de sulfuretos vg 1 80 000€         80 000€                   

Desenvolvimento de Plano de Emergência para odores ofensivos vg 1 10 000€         10 000€                   

Elaboração de processos de concurso e projetos de execução para as 

intervenções previstas
vg 1 270 000€       270 000€                 

Formação e capacitação do pessoal técnico vg 1 60 000€         60 000€                   

Fiscalização das obras a executar vg 1 450 000€       450 000€                 

2 000 250€              

4 466 442€              

TOTAL (Ozonização + Decantação Assitida) 8 491 442€              

TOTAL (Ozonização + Membranas) 10 281 442€            

Sub-Total intervenções na Rede de Drenagem

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total
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Não se dispondo ainda de resultados de instalação piloto da ETAR, e em face do que se 

considera ser a solução que maior garantia dá no que respeita a satisfazer, de forma sustentada 

e num quadro de incerteza, a exigente futura licença de descarga, opta-se por considerar nos 

custos  a solução de reator de bio membranas, apesar de, no conjunto, o custo total das obras 

vir a ser , nessa opção, bem mais onerosa.  

As estimativas preliminares de investimentos das diversas medidas elegíveis para satisfação dos 

limites de descarga, na ETAR, incluem os seguintes aspetos: 

• Beneficiação dos parafusos de Arquimedes, com a desmontagem dos mesmos, a reabilitação 

estrutural das camas dos parafusos de Arquimedes, o fornecimento e substituição dos 

equipamentos existentes (parafusos e equipamento associado). Prevê-se a instalação de 

parafusos cobertos para controlar a libertação de odores para a atmosfera. 

• Cobertura tanques de homogeneização, incluindo a instalação da estrutura de cobertura 

destes tanques, bem como o reforço do equipamento de tratamento de ar (instalação de novo 

scrubber dimensionado para 20 000 m3/h, e intervenções de construção civil associadas). 

Prevê-se, ainda, a injeção de oxigénio puro nos tanques de homogeneização (fornecimento 

do equipamento necessário e intervenções de construção civil). 

• Pré-oxidação com ozono, dada a difícil biodegradabilidade do efluente, a fim de promover o 

rompimento das cadeias de carbono. Integra a instalação de um tanque de ozonização a 

jusante da decantação primária, imediatamente a montante do segundo reator de tratamento 

biológico, bem como o fornecimento e instalação do equipamento necessário à produção 

local de ozono e transferência de massa para o efluente. 

• Alternativa A: Decantação assistida, ou seja, conversão dos tanques biológicos que se 

encontram atualmente fora de serviço, em decantadores assistidos, incluindo a adição de 

infraestruturas e equipamentos associados, bem como o reforço e reabilitação da linha de 

tratamento de lamas. 

• Alternativa B: Instalação de membranas nos reatores biológicos, em alternativa à decantação 

assistida, incluindo o fornecimento e instalação de membranas, arejadores e grupo de 

recirculação (construção civil e equipamento eletromecânico). 

A estimativa de custos das câmaras de válvula de vórtice encontra-se repartida em construção 

civil, equipamento eletromecânico e diversos. Para a formação do preço da construção civil, 

considerou-se o movimento de terras, betão, repavimentação, pinturas e serralharias. No 

equipamento eletromecânico incluem-se válvulas do tipo vórtice para controlo de caudal e todos 

os acessórios e trabalhos necessários para a sua instalação, sendo que nos diversos se inclui a 

descarga de emergência da câmara de regulação de caudal e respetiva válvula de retenção. 

Para a estimativa orçamental do sistema de controlo de sulfuretos incluiu-se, na construção civil, 

o movimento de terras, betão, repavimentação, pinturas e serralharias para o telheiro, maciço de 

apoio para os reservatórios do reagente e vedação do recinto. A estação de monitorização do 

emissário da Gouxaria será relocalizada, pelo que, adicionalmente, será necessário a construção 

de um novo edifício de apoio. No que se refere ao equipamento, contabilizaram-se os 

reservatórios de armazenamento de cloreto férrico, as respetivas bombas doseadoras e o 
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equipamento de automação e supervisão, bem como a instalação de equipamento de medição 

de caudal. Nos diversos inclui-se a tubagem de injeção de cloreto férrico nas câmaras de 

monitorização e todos os acessórios e trabalhos complementares para a instalação do 

equipamento. 

Na reabilitação das câmaras de visita, a estimativa orçamental inclui a substituição de tampas, a 

reabilitação das paredes interiores e revestimento, incluindo a) reparação de golas fissuradas; b) 

juntas não rematadas ou fissuradas; c) fissuras e roturas ao longo das paredes da caixa; d) 

revestimento e fundos degradados; e) reparação das ligações entre as tubagens e a câmaras de 

visita e f) a pintura com resinas epóxi apropriadas para impermeabilização e proteção do betão.  

Para estimar os encargos associados à reabilitação de redes (coletores envelhecidos e/ou 

deteriorados), ao longo dos próximos 10 anos, foi considerado o valor patrimonial das 

infraestruturas deduzido do custo dos emissários recentes, em alta, e admitida uma percentagem 

anual de investimento em reabilitação de 1%, em conformidade com o recomendado pela 

ERSAR. 

Nas intervenções adicionais inclui-se o levantamento cadastral e inspeção das câmaras de visita 

do sistema doméstico e a implementação de procedimentos de controlo na origem das descargas 

das principais unidades industriais, que incluem renovação ou substituição de medição em 

continuo do caudal descarregado na rede, e de gás sulfídrico, pH e temperatura na massa 

líquida, bem como datalogger e sistema de telemetria associado. Admite-se, numa primeira fase, 

a instalação do sistema de monitorização nas indústrias mais relevantes do Concelho e, numa 

fase posterior, com conhecimento mais amadurecido, noutras unidades do sistema (ver Anexo 

3).  

Consideraram-se ainda, como intervenções ou ações adicionais, as seguintes: 

• Instalação de udómetros (três) na área de influência do sistema de drenagem. 

• Instalação de medidores de caudal (altura de escoamento e velocidade) nos emissários, a 

montante da ETAR (em conformidade com o indicado no Anexo 3). 

• Aquisição de um espetofetómetro spectro::lyser™, da s::can, incluindo acessórios. 

• Aquisição de dois aparelhos portáteis de medição de caudal. 

• Implementação de uma instalação piloto referente ao processo de tratamento, para aferir 

eficiências da ozonização e do tratamento posterior (decantação assistida e bio membranas), 

incluindo montagem, desmontagem, e pelo menos dois meses de operação em continuo, 

monitorização, análises e relatórios associados. 

• Implementação de modelo de gestão dinâmica do sistema de sulfuretos. 

• Desenvolvimento de um Plano de Emergência para odores ofensivos.  

• Elaboração de processos de concurso, projetos de execução e fiscalização das obras. 

• Formação e capacitação de quadros da Aquanena 

A estimativa de custos de investimento nas medidas de reabilitação e beneficiação do sistema, 

embora possivelmente conservativa, ascende a cerca 10 milhões de Euros, sendo que uma parte 
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pode caber às próprias unidades industriais, bem como ao empreiteiro que realizou a obra 

relativamente recente dos emissários, no âmbito das garantias dadas. 

No Quadro 9.2 apresenta-se uma estimativa muito preliminar dos encargos de exploração, 

baseada em encargos associados a intervenções e infraestruturas análogas (admitindo, em cada 

caso, uma percentagem dos respetivos investimentos). A exploração de uma instalação piloto 

permitirá, naturalmente, ter uma ideia muito mais clara desses encargos, em face da 

especificidade das condições locais. Foi considerada uma taxa de atualização de 4% e horizonte 

de 20 anos (até 2040), a fim de avaliar os encargos totais atualizados para as soluções 

propostas. 

Quadro 9.2 – Estimativa preliminar de encargos de exploração 

 

A estimativa de investimentos e encargos, tal como apresentada, considera a necessidade de 

proceder à pré-oxidação dos efluentes com ozono, dada a difícil biodegradabilidade, a fim de 

promover o rompimento das cadeias de carbono.  

Nesta fase, em que se desconhece a eficiência real do processo (a aferir com instalação piloto) 

e o respetivo impacte em termos da eficiência total da ETAR (nomeadamente no que se refere à 

remoção de CBO5, CQO, azoto amoniacal e SST) considera-se, por uma questão de segurança 

e fiabilidade, face à incerteza, a opção pelo tratamento por reator de bio membranas, mais 

dispendioso e oneroso de operar, mas também em principio de maior eficácia. Em face de 

resultados já obtidos em instalação piloto, e da dimensão das intervenções necessarias, não foi 

considerada aconselhável a solução de sistema de leito de macrófitas. 

Mediante os resultados obtidos com a instalação piloto poderá vir a  optar-se, segundo o 

nosso entendimento, a solução de decantação assistida com reagentes a jusante da etapa 

de ozonização, se se comprovar de forma sustentada  a devida estabilidade e segurança 

de cumprimento dos requisitos da licença, para os cenários de projeto. 

 

 

Intervenções na ETAR

Parafusos de Arquimedes 430 000,00€      5% 21 500,00€        743 700,00€      

Cobertura tanques de homogeneização 525 000,00€      2% 10 500,00€        678 200,00€      

Injeção de oxigénio puro 220 000,00€      10% 22 000,00€        541 000,00€      

Ozonização 1 600 000,00€    18% 280 000,00€      5 685 300,00€    

Decantação Assistida (Solução Alternativa 1) 950 000,00€      10% 95 000,00€        2 336 100,00€    

Tratamento por membranas (Solução Alternativa 2) 2 740 000,00€    12,5% 342 500,00€      7 737 200,00€    

Intervenções na Rede de Drenagem

Câmaras de Válvula Vórtice 177 192,00€      5% 8 859,60€          306 500,00€      

Sistema de Controlo de Sulfuretos (adição de cloreto férrico) 364 000,00€      15% 54 600,00€        1 160 600,00€    

Reabilitação do sistema de drenagem 1 925 000,00€    2% 38 500,00€        1 160 600,00€    
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10. PLANEAMENTO DAS INTERVENÇÕES (2021-2030) 

Para efeitos do planeamento das intervenções, são considerados os seguintes três períodos: 

• 2021-2022 – Urgentes 

• 2022-2025 – Curto prazo 

• 2026-2030 – Médio prazo 

As intervenções urgentes focam-se sobretudo no controlo dos sulfuretos e seus efeitos, e na 

reabilitação e beneficiação do desempenho da ETAR. Nesse período, prevê-se: a) a preparação 

e lançamento do concurso público e a execução da empreitada para a reabilitação de três 

estações de monitorização e de oxidação de sulfuretos; b) a preparação e lançamento do 

concurso público da remodelação da obra de entrada da ETAR (sistema de elevação dos 

parafusos de Arquimedes e intervenções associadas); c) a implementação e operação de uma 

instalação piloto referente ao processo de tratamento (ozonização e tratamento posterior – reator 

e decantação assistida com reagentes ou bio membranas); e d) a preparação, lançamento e 

concretização da empreitada de conceção-execução das intervenções previstas na ETAR, para 

a satisfação da licença de descarga, em função também dos ensaios a realizar em instalação 

piloto. Como intervenções urgentes consideram-se ainda: d) a reabilitação das câmaras de visita 

em maior estado de deterioração dos trechos de emissários das zonas de vale, com soleira 

maioritariamente abaixo do nível freático (cerca de 150 unidades).  Prevê-se, também, nessa 

fase, proceder ao desenvolvimento de um Plano de Emergência para odores ofensivos e à 

elaboração de projetos de execução das intervenções urgentes que não serão lançadas em 

conceção-execução. 

As principais intervenções urgentes na ETAR referem-se, fundamentalmente, a: a) reabilitação 

de componentes em fim de vida útil; b) cobertura dos tanques de homogeneização e injeção de 

oxigénio, em vez de ar; c) instalação de scrubber adicional para o tratamento do ar viciado 

decorrente da extração dos tanques  cobertos de homogeneização; d) sistema de pré-oxidação 

com ozonização e equipamentos e obras associadas, e e) intervenções para a otimização da 

remoção de sólidos suspensos (por decantação assistida ou por bio membranas). 

Entre 2022 e 2025, prevêem-se as seguintes intervenções principais: a) reabilitação e 

beneficiação de câmaras de visita deterioradas (mais 200 unidades); b) projeto, lançamento de 

concurso e empreitada de execução das intervenções de controlo de caudais de afluências 

indevidas (câmaras de medição e controlo de caudal e descarregadores); c) intervenções de 

monitorização de quantidade e de qualidade da descarga de unidades industriais. 

No médio prazo, entre 2026 e 2030, preveem-se as seguintes intervenções principais: 

a) alargamento do monitorização e gestão da descarga de unidades industriais; b) renovação e 

reabilitação de câmaras de visita (150 unidades) e c) reabilitação de redes do sistema “em baixa” 

(coletores envelhecidos e/ou deteriorados). 
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No Quadro 10.1 apresenta-se o planeamento da forma tabelar, bem com a estimativa de custos 

de investimento correspondentes a cada fase. 

Quadro 10.1 – Planeamento de investimentos (urgentes, curto prazo e médio prazo). 

 

 

Descrição 2021-2022 2022-2025 2026-2030 Preço Total

Intervenções na ETAR

Reabilitação da obra de entrada industrial (câmara e parafusos de 

Arquimedes)
430 000€      430 000€         

Reabilitação de obras de construção civil e renovação de equipamentos da 

ETAR
300 000€      300 000€         

Cobertura tanques de homogeneização 525 000€      525 000€         

Sistema de injeção de oxigénio puro 220 000€      220 000€         

Sistema de ozonização 800 000€      800 000€      1 600 000€      

Tratamento por biomembranas (Solução Recomendada) 1 370 000€   1 370 000€   2 740 000€      

Sub-Total 3 645 000€   2 170 000€   -€             5 815 000€      

Intervenções na Rede de Drenagem

Câmaras de válvula vórtice

CCCvv3 34 180€        34 180€          

CCCvv4 40 316€        40 316€          

CCCvv5 36 416€        36 416€          

CCCvv6 31 190€        31 190€          

CCCvv7 35 090€        35 090€          

Sub-Total -€             177 192€      -€             177 192€         

Sistema de Controlo de Sulfuretos (adição de cloreto férrico e medição de caudal)

Câmara de Vila Moreira 107 000€      107 000€         

Câmara de Monsanto 110 000€      110 000€         

Câmara da Gouxaria 147 000€      147 000€         

Sub-Total 364 000€      -€             -€             364 000€         

Reabilitação do sistema de drenagem

Reabilitação das caixas de visita do sistema industrial: substituição de tampas, 

reabilitação da soleira, paredes e revestimento, se necessário
97 500€        130 000€      97 500€        325 000€         

Reabilitação de redes (coletores envelhecidos e/ou deteriorados) 1 600 000€   1 600 000€      

Sub-Total 97 500€        130 000€      1 697 500€   1 925 000€      

Outras intervenções

Levantamento de cadastro e inspeção do sistema doméstico 11 250€        11 250€          

Instalação de udómetros na área de inluencia do sistema de drenagem 15 000€        15 000€          

Instalação de medidores de caudal (altura de escoamento e velocidade) nos 

emissários, a montante da ETAR
51 000€        51 000€        51 000€        153 000€         

Aquisição de um espetofetómetro spectro::lyser™, da s::can 25 000€        25 000€          

Aquisição de dois aprelhos portáteis de medição de caudal 20 000€        20 000€          

Implementação de sistema de controlo na origem das descargas em indústrias 414 000€      432 000€      846 000€         

Implementação de uma instalação piloto referente ao processo de tratamento 

(ozonização e do tratamento posterior - decantação assistida ou 

biomembranas)

60 000€        60 000€          

Implementação de modelo de gestão dinâmica do sistema de sulfuretos 80 000€        80 000€          

Desenvolvimento de Plano de Emergência para odores ofensivos 10 000€        10 000€          

Elaboração de projetos de execução para as intervenções recomendadas 162 000€      81 000€        27 000€        270 000€         

Formação e capacitação do pessoal técnico 10 000€        25 000€        25 000€        60 000€          

Fiscalização das obras a executar 270 000€      90 000€        90 000€        450 000€         

Sub-Total 703 000€      672 250€      625 000€      2 000 250€      

Sub-Total intervenções na Rede de Drenagem 1 164 500€   979 442€      2 322 500€   4 466 442€      

TOTAL 4 809 500€   3 149 442€   2 322 500€   10 281 442€    
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema de saneamento de Alcanena apresenta fortes cargas e concentrações poluentes, com 

efeitos agravados em termos de gestão, devido à grande variabilidade espacial e temporal das 

descargas das unidades industriais, de carácter sazonal, e pelas afluências indevidas de origem 

pluvial. Apesar dos esforços, no passado, para melhorar o desempenho da ETAR, nunca se 

verificou de forma sustentada o cumprimento da licença de descarga atual em termos de VLE, 

nomeadamente com a maior parte dos valores da CQO, e de outras variáveis ambientais, como 

os SST, a excederem com elevada frequência e de forma muito significativa os limites legais. 

Verificou-se que a ETAR de Alcanena dispõe de eficiências ainda assim elevadas, em termos de 

remoção de SST, CQO, CBO5 e NH4
+. No entanto, as elevadíssimas concentrações poluentes 

dos afluentes, resultantes da forte contribuição industrial, têm dificultado a satisfação dos limites 

de descarga impostos na respetiva licença.  

Atualmente, encontra-se em exploração uma instalação piloto na própria ETAR, com quatro 

unidades de leitos de macrófitas de fluxo horizontal sub-superficial, para avaliar as condições de 

afinação do efluente final da ETAR, com variação de cargas poluentes e de tipo de macrófitas. 

Os resultados obtidos não foram suficientemente animadores, devido à difícil biodegradabilidade 

do efluente, e essa solução não foi considerada viável, pelo menos quando considerada 

individualmente. 

Foram também efetuados estudos laboratoriais, pela Nippon Gases, para a avaliação da 

biodegradabilidade do efluente da ETAR que comprovaram cientificamente, através de medições 

do OUR (“Oxigen Uptake Rate”) a difícil biodegradabilidade do efluente, com concentrações 

elevadas da CQO inerte (CQOf) no final dos ensaios, a rondar os 300 a 400 mg/l, valor bem 

superior ao limite de descarga constante da licença (100 a 125 mg/l, conforme a estação do ano).  

Destaca-se, assim, a necessidade de se dispor de um tratamento complementar de afinação, de 

modo a garantir, de forma sustentada, o cumprimento da licença, independentemente das 

condições climáticas e da irregularidade das descargas de efluentes industriais. Nesse quadro, 

confirma-se a necessidade, de proceder à pré-oxidação da massa líquida, com recurso por 

exemplo a um oxidante forte, o ozono, por forma a serem quebradas as cadeias de carbono da 

matéria orgânica presente, para que se torne mais biodegradável, e permita a formação de 

biomassa a ser removida posteriormente por decantação ou filtração em sistema de membranas. 

A estimativa de investimentos ao longo do tempo, tal como apresentada, considera assim a 

necessidade de proceder à pré-oxidação com ozono dos efluentes, e a solução de reator de 

membranas. 

Nesta fase, em que se desconhece a eficiência real do processo (a aferir com instalação piloto) 

e o respetivo impacte em termos da eficiência total da ETAR (nomeadamente no que se refere à 

remoção de CBO5, CQO, azoto amoniacal e SST) considera-se assim, por uma questão de 
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segurança e fiabilidade, a opção pelo tratamento por reator de bio membranas, mais dispendioso 

e oneroso de operar, mas também de maior eficácia. 

Mediante os resultados obtidos com a instalação piloto poderá, no entanto, optar-se pela solução 

de decantação assistida com reagentes, se se garantir a devida estabilidade e segurança de 

cumprimento dos requisitos da licença, para os cenários de projeto. 

Optando-se pela instalação de reator de bio membranas, prescinde-se da decantação 

secundária e os tanques ficariam disponíveis como reservas, para 8 a 10 horas de afluência, no 

caso de excedentes poluídos ou de avarias no sistema de tratamento. Essas reservas também 

poderiam ser utilizadas para armazenamento de efluente tratado para reutilização posterior. 

No que diz respeito a soluções para controlo de odores na ETAR, e no seguimento do controlo 

de sulfuretos nas três estações de pré-tratamento, uma por emissário, recomenda-se ainda 

assim a cobertura dos dois tanques de homogeneização, transportando os gases com potencial 

odorífero para uma torre de lavagem química adicional. Prevê-se, adicionalmente, no âmbito 

deste plano estratégico, a injeção de oxigénio puro nos tanques de homogeneização, em 1ª ou 

2ª fase, em alternativa a injeção de ar. 

Nas campanhas de inspeção e cadastro das câmaras de visita do sistema industrial, foi possível 

verificar que uma parte bastante significativa dos dispositivos de fecho se encontravam bastante 

degradados (cerca de 80% das tampas), e que existem problemas com o revestimento de uma 

parte relativamente limitada dos corpos das câmaras de visita. Não há indícios de degradação 

dos coletores. Essa situação deve-se a aspetos construtivos, mas sobretudo a agressividade do 

afluente, em termos de potencial corrosivo (H2S/H2SO4), sendo que as campanhas de 

monitorização efetuadas em 2020 demonstraram a presença de sulfuretos na massa líquida, em 

concentrações máximas muito superiores às admissíveis. 

Com a simulação do desempenho hidráulico do sistema industrial de Alcanena, verificou-se que 

os emissários do efluente industrial entram em carga mesmo em tempo seco, nos trechos mais 

próximos da ETAR. Esta situação ocorre uma vez que os grupos eletrobomba que elevam o 

efluente na obra de entrada apresentam cotas de arranque bastante elevadas, sendo que a 

reduzida inclinação dos coletores afluentes faz agravar ainda mais os riscos de assoreamento. 

Quando ocorre precipitação, o sistema doméstico é proporcionalmente o mais solicitado. 

Os resultados da simulação permitiram concluir que, em regra, as válvulas de controlo de caudal 

existentes não impedem a entrada em carga dos coletores, pelo que se justificam medidas 

corretivas adicionais. 

Recomenda-se, assim, a reabilitação da obra de elevação de caudal e a instalação de novos 

parafusos de Arquimedes, à entrada da ETAR, de forma a evitar a entrada em carga dos 

emissários industriais e subsequente interrupção da ventilação, e assim permitir que o ar 

contaminado transportado pelos coletores aflua à câmara de chegada e possa, então, ser 

devidamente tratado na ETAR. No âmbito do Plano é proposta, já em primeira fase (intervenções 

urgentes) a implementação de três câmaras de controlo de caudal com válvula de vórtice para o 
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controlo do escoamento direto no sistema doméstico, e ainda mais duas câmaras em 

subsistemas domésticos, ligados à rede industrial.  

Relativamente à simulação da concentração de sulfuretos e de gás sulfídrico no sistema 

industrial foi possível concluir, com base nos resultados das campanhas de monitorização e nos 

resultados do modelo de simulação (AEROSEPT), que as unidades industriais descarregaram, 

naquele período, e nos emissários de Monsanto e Gouxaria, concentrações de sulfuretos muito 

superiores às regulamentarmente admissíveis. 

Propõe-se, como medida corretiva, a adição de cloreto férrico para controlo da concentração de 

sulfuretos na massa líquida em três estações de monitorização, com depósitos para os reagentes 

e bombas doseadoras. Essas intervenções já dispõem de projetos de execução. 

Considera-se ainda relevante o controlo na origem da qualidade e quantidade das descargas 

dos efluentes das unidades industriais com mais impacto potencial no sistema, com medição, 

em continuo de variáveis hidráulicas e ambientais (nomeadamente caudal, pH, temperatura e 

concentração de gás sulfídrico). Ou seja, propõe-se uma evolução da medição discreta e pontual, 

para a medição em continuo com gestão do sistema tendencialmente em tempo real. Nesse 

quadro, uma fiscalização eficiente e atenta considera-se muito importante, com aplicação do 

princípio do poluidor-pagador. A alteração do paradigma da monitorização e gestão dinâmica do 

sistema traz novos equipamentos e instrumentos de gestão, requerendo acompanhamento e 

formação tecnológica. Assim, e embora financeiramente não tenha uma expressão significativa, 

considerou-se importante prever no Plano uma verba para formação e capacitação dos quadros 

da Aquanena ao longo do tempo  

Prevê-se que as intervenções no sistema integrado sistema de drenagem-ETAR, como 

componentes interdependentes, tenham lugar entre 2021 e 2030, de forma faseada, com um 

valor total de investimento na solução recomendada, em abordagem conservativa, de cerca de 

10,1 milhões de Euros. As intervenções urgentes (2021-2022) ascendem a 4.8 milhões de Euros. 

Já em 2021, prevê-se que possam ter lugar as seguintes iniciativas: a) lançamento de concurso 

público para a empreitada de execução das três estações de monitorização e controlo de 

sulfuretos; b) lançamento de concurso público para a empreitada de execução da obra de 

elevação na ETAR; c) Ensaios em laboratório de pré-oxidação com ozono e exploração de uma 

unidade piloto do sistema biológico e d) preparação e lançamento de concurso de conceção-

construção para a reabilitação e beneficiação da ETAR de Alcanena, que eventualmente se pode 

prolongar para 2022. 

As intervenções previstas, muito exigentes em termos de investimento e esforço de gestão, 

permitirão cumprir de forma sustentada a licença de descarga da ETAR, reduzir de forma 

significativa os riscos de libertação de odores ofensivos, limitar as descargas de excedentes 

(“overflows”) para o meio recetor e criar oportunidades de aproveitamento do efluente tratado 

para utilização em usos compatíveis, seja em lavagens no interior da própria ETAR, seja em 

lavagens urbanas e rega de espaços verdes ou agrícolas. 
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ANEXO 1 – PPT DE APRESENTAÇÃO DO PLANO 
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ANEXO 2 – REGULAMENTO DE DESCARGA DAS UNIDADES INDUSTRIAIS 
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ANEXO 3 –PONTOS DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLO 
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Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento de Alcanena 
– Âmbito e Objetivos do PLANO | Descrição, Monitorização e Diagnóstico

Sessão do Observatório Ambiental, em teleconferência, a 25 de 
fevereiro de 2021, 15:30

José Saldanha Matos

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

Índice (1ª parte)

1. DESAFIOS: ÂMBITO E OBJETIVOS.

2. ATIVIDADES DE MONITORIZAÇÃO, CADASTRO E
INVESTIGAÇÃO EM CAMPO E EM LABORATÓRIO

3. SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO HIDRÁULICO- USEPA
SWMM E SIMULAÇÃO AMBIENTAL (OD, S E H2S)

4. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Plano Estratégico – início em janeiro 2020: Dois P. Execução; 
Enfâse em investigação e trabalho de campo.

ETAR DE ALCANENA

DESAFIOS - ÂMBITO E 
OBJETIVOS

Os Problemas e Desafios:

• A mistura de águas residuais domésticas com águas pluviais
e a descarga de excedentes ( “overflows) no meio recetor.

• A mistura (limitada) de águas residuais domésticas com
águas residuais industriais fortemente poluentes.

• Concentração de unidades industriais com forte impacto no
sistema: odor, toxicidade e corrosão.

O PASSADO- ANOS 80 S-2020

Os Problemas e Desafios (cont.):

• A proximidade e impacte em aglomerados urbanos.

• O envelhecimento de infraestruturas ( anos 80s-Concessão
Luságua e 1988) e a sua reabilitação/renovação.

• A não satisfação da atual licença de descarga da ETAR
(SST,CQO, CBO5 E NH4).

O PASSADO- ANOS 80 S-2020 ÂMBITO E OBJETIVOS

Objetivos Principais deste Plano: Definir e Planear intervenções para
satisfação sustentada da licença de descarga e de requisitos
complementares de desempenho do sistema (controlo de “overflows”;
controlo de sulfuretos no sistema, controlo na origem-quantidade e
qualidade).

Recolha de Informação base e trabalho de campo, e simulação de cenários 
- Conhecer para resolver!

1. Relação entre precipitação e sobrecarga hidráulica no sistema (Plano
de monitorização hidrológica e hidráulica, abril e julho de 2020).

2. Dimensão da infiltrações do aquífero (Campanha de inspeção nos
coletores- entre junho de 2020 e janeiro de 2021).

3. Evolução de sulfuretos e de gás sulfídrico no sistema (campanha
experimentais, entre abril e julho de 2020).
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ÂMBITO E OBJETIVOS

4. Análise em laboratório de estequiometria e cinética de reação de
oxidação de sulfuretos (com cloreto de ferro) (2ª metade de 2020).

5. Ensaios de tratamento do efluente (biodegradabilidade, NIPPON
GASES, 2ª metade de 2000).

6 - Exploração de 4 unidades piloto de afinação por leitos de macrófitas de
fluxo horizontal sub-superficial (desde Março 2020).

Simulação do futuro – Instrumentos de análise, para vários cenários:

• Modelo USEPA-SWMM (Simulação hidráulica).

• Modelo AEROSEPT (Simulação ambiental-Sulfuretos e H2S).

SISTEMA DE ALCANENA

ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO  
EM CAMPO E EM LABORATÓRIO 
– MONITORIZAÇÃO E INSPEÇÃO-

CADASTRO

CAMPANHAS: MEDIÇÃO DE PRECIPITAÇÃO E CAUDAIS

Localização aproximada: 1 udómetro por grande bacia (3
bacias) e 1 medidor de caudal por subsistema (acabaram por
ser 4 medidores).

• Necessidade de conhecer caudais de tempo seco
e de tempo húmido – Calibrar o modelo
hidráulico.

• Período entre 9 abril e 31 julho.

CAMPANHAS: MEDIÇÃO DE PRECIPITAÇÃO, CAUDAIS E 
OUTROS PARAMETROS

CAMPANHAS: MEDIÇÃO DE PRECIPITAÇÃO E CAUDAIS

Exemplo: Q02 - Monsanto-Entrada em pressão e baixa velocidade (V=0,18 
m/s)

CAMPANHAS: MEDIÇÃO DE PRECIPITAÇÃO E CAUDAIS

Exemplo: Q03-Vila Moreira - Escoamento em superfície livre, boas 
velocidades (0.83 - 1.42 m/s)
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AFLUÊNCIA INDEVIDA À ETAR (2020)

INDÚSTRIAL DOMÉSTICO
INDUSTRIAL + 

DOMÉSTICO

EFLUENTE 

TRATADO ETAR

TOTAL 2020 645 607,00 474 684,24 1 120 291,24 2 048 434,00

Impacto do tempo de chuva e de laboração das UI

SISTEMA DE ALCANENA

MONITORIZAÇÃO DE 
SULFURETOS E GÁS 

SULFÍDRICO NO SISTEMA DE 
DRENAGEM

DESEMPENHO DO SISTEMA MONITORIZAÇÃO

ALCANENA – DADOS REAIS E DE SIMULAÇÃO

H2S Efeito

[ppm]

< 10
Odor mais ou menos ofensivo, desde que a 

concentração seja superior a 0.5 ppm.

10 a 50
Dores de cabeça, náuseas e irritação da vista, 

nariz e garganta

50 a 300 Lesão da vista e aparelho respiratório

300 a 500 Ameaça mortal (edema pulmunar)

> 700 Morte imediata

H2S Odor

[ppm]

< 0.00021 Limite de percepção

0.00047 Limite de reconhecimento

0.5 a 30 Odor forte e ofensivo

10 a 50 Odor forte. Efeitos tóxicos

50 a 250 Odor forte. Efeitos tóxicos graves

> 250
Perda de sensibilidade ao odor.

Odor forte. Efeitos tóxicos graves.

SULFURETOS E GÁS SULFÍDRICO

18

Principais Riscos

• Corrosão e colapsos de infraestruturas

• Odores altamente ofensivos (“ovos podres”)

• Atmosferas tóxicas com riscos letais

• Impacte negativo no tratamento



01/03/2021

4

SULFURETOS E GÁS SULFÍDRICO-CAMPANHAS

19

Efeitos: Corrosão e colapsos de infraestruturas;

Odores altamente ofensivos; (“ovos podres”);

Atmosferas tóxicas com riscos letais e Impacte

negativo no tratamento.

Medições – Fase Líquida

• pH

• Sulfuretos totais (ST), (mg/L)

• Sulfuretos solúveis ou dissolvidos (SD), (mg/L)

• Oxigénio Dissolvido (DO), (mg O2/L)

• Temperatura (ºC)

Fase Gasosa

• H2S(g) em contínuo

CONTROLO DE SULFURETOS E GÁS SULFÍDRICO

Monitorização de sulfuretos e gás sulfídrico no interior do sistema de

drenagem, em cada emissário, realizado pela AQUANENA/Contimetra

SULFURETOS E GÁS SULFÍDRICO

21

H2S Efeito

[ppm]

< 10
Odor mais ou menos ofensivo, desde que a 

concentração seja superior a 0.5 ppm.

10 a 50
Dores de cabeça, náuseas e irritação da vista, 

nariz e garganta

50 a 300 Lesão da vista e aparelho respiratório

300 a 500 Ameaça mortal (edema pulmunar)

> 700 Morte imediata

Altas concentrações pontuais de sulfuretos e de gás sulfídrico no
emissário de Monsanto

SULFURETOS E GÁS SULFÍDRICO

22

H2S Efeito

[ppm]

< 10
Odor mais ou menos ofensivo, desde que a 

concentração seja superior a 0.5 ppm.

10 a 50
Dores de cabeça, náuseas e irritação da vista, 

nariz e garganta

50 a 300 Lesão da vista e aparelho respiratório

300 a 500 Ameaça mortal (edema pulmunar)

> 700 Morte imediata

Altas concentrações de sulfuretos e de gás sulfídrico no emissário de
Gouxaria (P3) 

REGULAMENTO DE DESCARGA

Parâmetro CL1 CL2 CL2A CL3 CL3A CL4 CL5 CL6 CL7

SST (mg/L) 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 000   4 500   500      

CQO (mg/L) 15 000 12 000 12 000 12 000 12 000 6 000   10 000 700      

Cloretos (mg/L) 15 000 12 000 12 000 12 000 12 000 300      - -

Sulfuretos (mg/L) 30       30       8         30       8         8         -

Crómio Total (mg/L) 90       90       90       15       15       60       - -

Gorduras (mg/L) 500      500      500      500      500      50       -

a definir 

caso a 

caso

Classe 1 — Unidade industrial de curtumes que processe maioritariamente operações de ribeira;

Classe 2 — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo completo crómio;

Classe 2A — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo completo crómio, sem operações de 

depilação e caleiro;

Classe 3 — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo completo vegetal ou com outro processo 

alternativo;

Classe 3A — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo completo vegetal ou com outro processo 

alternativo, sem operações de depilação e caleiro;

Classe 4 — Unidade industrial de curtumes que processe recurtume, tingimento e acabamentos;

Classe 5 — Operadores de Gestão de Resíduos (Prestadores de Serviços);

Classe 6 — Restantes unidades industriais e outros utilizadores;

Classe 7 — Município.

SULFURETOS E GÁS SULFÍDRICO

24

Os valores máximos admissíveis de sulfuretos totais a rejeitar variam, conforme a
classe, entre 0 e 30 mg.S/L. Os valores máximos pontuais variam entre 15 e 100
mg.S/L.

Ou seja, tendo em atenção que:

a) Nem todas as unidades industriais se identificam como CL1;

b) Têm lugar afluências indevidas por infiltrações, mas também afluências de
origem doméstica, embora pouco significativas;

c) Ao longo do percurso nos coletores tem lugar a redução de sulfuretos totais
por perda por oxidação (rearejamento da massa líquida) e por libertação para
a atmosfera, sob a forma de gás sulfídrico;

d) Existem efeitos de diluição e dispersão.

Seriam de se esperar valores bastante inferiores de sulfuretos na massa líquida,
muito inferiores a 300 mg/l.
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SISTEMA DE ALCANENA

INSPEÇÃO E CADASTRO DE 
EMISSÁRIOS

CADASTRO E INSPEÇÃO DE ANOMALIAS

Programa de Identificação de anomalias (num total de 627
câmaras de visita )

CADASTRO E INSPEÇÃO DE ANOMALIAS

Aspetos gerais

Campanha de levantamento cadastral dos emissários industriais, com
ficha de diagnóstico.

• Dispositivo de fecho

• Corpo da câmara de

visita

• Envolvente

• Problemas e patologias

CADASTRO E INSPEÇÃO DE ANOMALIAS

423

135

67 2

Estado do fecho 

Danificado/Degradado Bom NA Inexistente

246

341

32
3 5

Estado da tampa 

Corrosão Elevada corrosão Bom Partida NA

357

1

29

240

Estado do aro

Solto Ausência Partido NA
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CADASTRO E INSPEÇÃO DE ANOMALIAS
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Infiltração nas juntas/Fissuras Fissuras

NA

88

18

42

3

3 1 15
Tipos de Infiltração 

Humidades Humidades/Escorrências
Escorrências Escorrências/Jato fino
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CADASTRO E INSPEÇÃO DE ANOMALIAS

Problemas e Patologias

• Acumulação de sedimentos na

soleira

• Odores

• Espumas

• Entrada de raízes no interior da

câmara

• Sinais de entrada em carga

7

296

226

549

Problemas / Patologias

Espumas Entradas em carga Acumulação de detr itos Cheiros
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SISTEMA DE ALCANENA

SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO 
HIDRÁULICO- USEPA SWMM E 

AEROSEPT (SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 
E AMBIENTAL (Q,V,OD, S e H2S) DO 

SISTEMA DE DRENAGEM

DESEMPENHO DA ETAR

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO – COLETOR DOMÉSTICO

Cenário 1: Precipitação registada no dia 20 de abril de 2020 e 1 Grupo 
Eletrobomba em funcionamento

Perfil longitudinal e altura de água no coletor  doméstico Monsanto que 
liga o nó 3 ao poço da EE (Cenário D1)- Entrada em pressão.

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO – COLETOR DOMÉSTICO

Perfil longitudinal e altura de água no coletor  Gouxaria a EE (Cenário D1)

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO – COLETOR DOMÉSTICO

Cenário D2  – Precipitação de projeto (T = 2 anos) e 2 Grupos eletrobomba 
em funcionamento.

Perfil long. e altura de agua no  doméstico de Vila Moreira que liga ao poço da EE 
(Cenário D2).

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO – COLETOR DOMÉSTICO

Perfil long. e alturas de 
escoamento no coletor 
industrial de Gouxaria (Cenário 
I1)

Perfil long. do coletor residual 
industrial de Gouxaria  
(Cenário I2)
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SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO

Sistema industrial-tempo húmido

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO

8 Cenários de Simulação

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO

Evolução da concentração 
de oxigénio dissolvido no 
emissário 1 de Monsanto

Evolução da concentração
de sulfuretos totais no
emissário 1 de Monsanto

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO

Evolução da concentração de gás sulfídrico no emissário 1 de 
Monsanto

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO

• Comparando os resultados da fase líquida obtidos por simulação, com os
máximos registados nas campanhas de monitorização verifica-se que no
sistema de Monsanto, a concentração de sulfuretos totais medida (às 9 h,
266 mg S/L), excedeu os valores simulados (máximo de 100 mg S/L).

• Ou seja, isso significa que as descargas de sulfuretos pelas unidades
industriais excederem, e muito, os limites regulamentares. Isto é, o valor
ponderado da descargas terá sido pontualmente seguramente superior a
300 S/l.

SISTEMA DE ALCANENA-SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO

• Em Gouxaria, o valor obtido pelo cenário 7, aproximadamente 3500
ppm, aproxima-se do valor máximo medido, da ordem de 3000 ppm.

• No caso de Vila Moreira, a situação é análoga.
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CONCLUSÕES SULFURETOS-H2S

• Existe uma grande irregularidade temporal e espacial de concentrações
de H2S ao longo do sistema.

• As concentrações de sulfuretos dissolvidos descem ao longo do
percurso. A entrada da ETAR, a concentração de sulfuretos será cerca
de 30 a 50 % da concentração média de sulfuretos nos efluentes
descarregados, variável de emissário para emissário, e em função do
cenário.

• Essa situação parece confirmar que uma grande parte das unidades
industriais descarregou pontualmente efluentes com concentrações
de sulfuretos totais superiores a 100 mg/L.

ETAR ALCANENA

DESEMPENHO E 
DIAGNÓSTICO DA ETAR-
TRABALHO DE CAMPO E 

LABORATORIAL

DESEMPENHO DA ETAR

A ETAR de Alcanena foi projetada para tratar um
caudal de 10 000 m3 por dia, com uma carga orgânica
equivalente a 400 000 habitantes.

O caudal doméstico é cerca de 40% do total, mas a
carga em CQO é menos de 5% da total afluente à
ETAR.
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Caudal Efluente

2017 2018 2019 2020 Média

DESEMPENHO DA ETAR
Operações/Processos de 

Tratamento
Características

1º Estágio Biológico

Oxidação Biológica

Nº de tanques 2

Diâmetro 38 m

Altura Útil 4.5 m 

Altura Total 5 m

Volume útil 5 100 m
3

Área  2 267 m
2

Volume total 11 330 m
3

Volume útil total 10 200 m
3

Decantação 

Nº de tanques 2

Diâmetro 21 m

Altura Útil 1.9 m

Volume 772 m
3

Área 692 m
2

Volume útil total 1 315 m
3

2º Estágio Biológico

Oxidação Biológica

Linha Velha

Nº de tanques 4 (1 cuba anóxica + 3 cubas aeróbias)

Dimensões totais 15 x 60 x 3 m

Volume total 2 700 m
3

Linha Nova

Nº de tanques
8 (2 linhas com 1 cuba anóxica + 3 cubas 

aeróbias)

Dimensões totais 36 x 72 x 4 m

Volume total 13  068 m
3

Decantação 

Nº de tanques 2

Diâmetro 24 m

Altura Útil 2.4 m

Volume 1 260 m
3

Área 904 m
2

Volume útil total 2 520 m
3

REQUSITOS DE QUALIDADE-LICENÇAS

Parâmetro VLE

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 25

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 125

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 35

pH (Escala de Sörensen) 6-9

Cor (-) -

Crómio total (mg/L Cr) 2

Alumínio (mg/L Al) 10

Sulfuretos (mg/L S) 1

Detergentes (sulfato de lauril e sódio) (mg/L) 2

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 10

Parâmetro VLE 

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 20

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 120*

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 28*

Crómio total (mg/L Cr) 1.8

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 8

* em época de estiagem

Caso da ETAR C. Estoril

Nova licença de descarga (em função da época do ano)

DESEMPENHO-QUALIDADE SST
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DESEMPENHO-QUALIDADE CQO
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EFICIENCIAS-QUALIDADE SST,CQO,CBO5

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

2017 86% 96% 96% 98% 97% 97% 96% 94% 96% 97% 95% 96% 95%

2018 94% 95% 95% 97% 97% 97% 98% 97% 95% 95% 95% 95% 96%

2019 96% 97% 96% 94% 96% 97% 96% 98% 97% 96% 88% 80% 94%

2020 89% 93% 91% 94% 96% 96% 96% 96% 98% 95% 97% 96% 95%

SST

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

2017 94% 95% 95% 95% 95% 94% 94% 93% 94% 95% 93% 93% 94%

2018 95% 96% 95% 96% 97% 96% 95% 94% 95% 95% 96% 96% 95%

2019 95% 97% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 95% 94% 90% 89% 95%

2020 89% 90% 89% 94% 93% 93% 91% 94% 94% 93% 94% 95% 92%

CQO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

2017 - - - - - - - - - - - - -

2018 - - - - - - - - - - - - -

2019 98% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 99% 96% 97% 96% 94% 98%

2020 94% 94% 94% 98% 99% 97% 95% 98% 98% 99% 99% 99% 97%

CBO5

EFICIENCIAS-QUALIDADE SST,CQO,CBO5

• Embora as eficiências de tratamento na ETAR sejam elevadas,
superiores, em regra, a 95%, estão muito aquém do necessário.

• Por exemplo, a CQO a entrada de 5000 mg/l, corresponde com 95%
de eficiência uma CQO efluente de 250 mg/l, que é insuficiente para
satisfação da descarga (120 mg/l em período estival)-

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

2017 94% 95% 95% 95% 95% 94% 94% 93% 94% 95% 93% 93% 94%

2018 95% 96% 95% 96% 97% 96% 95% 94% 95% 95% 96% 96% 95%

2019 95% 97% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 95% 94% 90% 89% 95%

2020 89% 90% 89% 94% 93% 93% 91% 94% 94% 93% 94% 95% 92%

CQO

BIODEGRADABILIDADE

CQO inerte, não biodegradável, é  superior a 300 mg/l - Necessidade de 
romper as cadeias de carbono

NIPPON Gases

BIODEGRADABILIDADE

Parâmetro Unidade 

02/11/2020 10/11/2020 16/11/2020 

Afluente 
Bruto 

Entrada 
Reator 

Biológico 

Reator 
Biológico 

Efluente 
Entrada 
Reator 

Biológico 

Entrada 
Reator 

Biológico 

CQOt mg O2/l 7414 621 - 370 732 621 

CQOf mg O2/l 2040 508 296 301 587 494 

CBO5 mg O2/l - 31 - - 34 27 

SST mg/l 4660 209 3795 114 161 181 

SSV mg/l 3260 153 2585 82 128 147 

pH ud pH 7.17 9.31 7.2 7.25 9.07 9.13 

Cond mS/cm 15.01 11.21 9.33 9.35 9.16 10.01 

 

INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL PILOTO

• Alimentação diária com 20, 40 e 60 l/dia, durante 4 a 6 meses

• Com registo de: T (ºC), pH, assinalar se houve precipitação (S ou N),
CQO do afluente e CQO do efluente (de cada leito).

Instalação Experimental (4 un.) Piloto na ETAR de Alcanena

Afluente à ZHC Final

Caudal (l/s)

CQO (mg/l) 200 a 500 125

CBO5 (mg/l) 30 a 80 20

SST (mg/l) - 30

80 a 130

(1150x940x570mm)
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RESULTADOS PRELIMINARES-NBS

.

Resultados não promissores- Eficiências limitadas em CQO (e CBO5) -
efluente dificilmente biodegradável - CQO solúvel inerte (cerca de 300
mg/l).

CQO SST

DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA ETAR 

Auditoria a ETAR,  ISQ 2019

14 fichas de caracterização: Quatro níveis de urgência : Pouco urgente,
urgente, muito urgente e emergente, sendo considerados 6 intervenções
muito urgentes ou emergentes.

Av. dos Defensores de Chaves 31, 1º esq. 
1000 – 111 Lisboa

geral@hidra.pt
www.hidra.pt

OBRIGADO

José Saldanha Matos ( jsm.hidra@gmail.com)
Filipa Ferreira (filipamferreira@hotmail.com)

Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento de Alcanena 
– Soluções, Projetos, Planeamento e Custos

Sessão do Observatório Ambiental, em teleconferência, a 25 de 
fevereiro de 2021, 15:30

José Saldanha Matos

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

Índice (2ª parte)

1. REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO NO SISTEMA DE
DRENAGEM-CONTROLO NA ORIGEM E NO PERCURSO

2. REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO DESEMPENHO DA
ETAR

3. SÍNTESE DE INTERVENÇÕES. CUSTOS E PLANEAMENTO
DE INTERVENÇÕES

4. PRÓXIMAS ETAPAS-DESAFIOS 2021-2030

SISTEMA DE ALCANENA

INTERVENÇÕES PARA REABILITAÇÃO E 
BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE 

DRENAGEM DOMESTICO E INDUSTRIAL
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SISTEMA DE ALCANENA- DESAFIOS

• Algumas câmaras de visita degradas, o que contribui para
agravamento de caudais (de infiltração).

• Entrada em carga dos emissários de efluente doméstico em tempo de
chuva (razão: afluências indevidas diretas).

• Entrada em carga dos emissários de efluente industrial, impedindo a
ventilação natural e condições de autolimpeza (posicionamento de
parafusos, na ETAR).

• Concentrações de sulfuretos e gás sulfídrico no sistema superiores ao
que se poderia esperar, em face do regulamento (odores, toxicidade e
corrosão e impacte no desempenho da ETAR).

• Não satisfação da licença de descarga da ETAR principalmente em
CQO, mas também em CBO5, SST e NH4.

RECOMENDAÇÕES-SISTEMA DE DRENAGEM

O sistema funciona como um todo o que implica:

a) Medidas de controlo de sulfuretos a montante da ETAR (Pré-
tratamento em estações nos 3 emissários);

b) Medidas de controlo de afluências pluviais e de infiltração

c) Medidas para controlo de autolimpeza e ventilação natural do sistema

Para além de controlo da gestão de descargas de unidades industriais
(controlo na origem).

SISTEMA

CONTROLO NA ORIGEM 
E NO PERCURSO

CONTROLO NA ORIGEM E NO PERCURSO

SISTEMA DE ALCANENA- MEDIDAS

Intervenções no sistema doméstico: Foi proposta no Plano a instalação de
câmaras de controlo de caudal com válvula de vórtice para o controlo do
escoamento direto (afluências indevidas com origem na precipitação) (e
válvula de retenção) em 5 seções do sistema.

SISTEMA DE ALCANENA- MEDIDAS
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SISTEMA DE ALCANENA- MEDIDAS SISTEMA DE ALCANENA- MEDIDAS

SISTEMA DE ALCANENA- MEDIDAS

CCCvv desenho tipo

SISTEMA DE ALCANENA- MEDIDAS

CCCvv desenho tipo

SISTEMA DE ALCANENA - PROJETOS

• A adição de cloreto férrico em 3 estações de pré-tratamento e de
monitorização, como medida de controlo da concentração de
sulfuretos na massa líquida (PEX) (Ef>90%).

• Para garantir que a ventilação de ar não é interrompida nos emissários,
desenvolveu-se o projeto de reabilitação da câmara de elevação na
ETAR e a instalação de novos parafusos.

• Para o controlo da infiltração e efeitos da corrosão, foi identificada a
reabilitação das câmaras de visita que se encontram deterioradas, ao
nível da soleira e tronco (mais de 50) e de dispositivos de fecho (300).

Como intervenções no sistema industrial, prevê-se:

CONTROLO NO PERCURSO

Monitorização e Controlo de Sulfuretos:  3 
Unidades
Ensaios:

Rácio de dosagem 

FeCl3: SD (mol)
4:1 1,5:1 2,75:1 4:1 1,5:1 4:1 1,5:1 2,75:1 4:1 1,5:1

Tempo de reação 600 s 600s 300s 30s 30s 600 s 600s 300s 30s 30s

pH 4.6 6.3 5 4.2 6.1 7 7.1 7 6.8 7

ST (mg/L) 30.3 49.5 48.4 31.4 49.5 15.3 47.9 50.9 11.2 108.4

SD (mg/L) < 0.1 (lq) 38 15.1 < 0.1 (lq) 35.8 2.3 5.6 4.3 < 0.1 (lq) 16.7

** Dados fornecidos pela Aquanena. Admite-se que serão ST= 118,8 mg/L e SD= 109,0 mg/L.

 Solução Padrão (SP): ST = 50 mg/L e pH=11,02
Afluente Bruto (AB): ST = 109,0 mg/L,

 SD = 118,8 mg/L e pH 7,61  **

Projeto de Execução concluído -
Concurso para obra
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MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DE SULFURETOS

Emissário de Vila Moreira (adição de FeCl2)

Funcionamento intermitente: Até o limite 300 kg/dia
de FeCl2, para a redução efetiva de sulfuretos,
mesmo em situações críticas.

REABILITAÇÃO DA OBRA DE ENTRADA

Projeto de execução em conclusão para Concurso para obra

SISTEMA DE ALCANENA - MEDIDAS

Prevê-se ainda avaliação em contínuo de descarga de sulfuretos das
unidades industriais, com a instalação/reabilitação de medição de
caudal, pH e gás sulfídrico em unidades industriais, em que se
incluem operações de caleiro. Processo evolutivo.

Mudança progressiva de medição pontual para medição em
contínuo.

SISTEMA DE ALCANENA

REABILITAÇÃO E 
BENEFICIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DA ETAR 

ETAR-DESAFIOS

• Emissão de odores ofensivos

• Difícil biodegradabilidade dos efluentes

• Eficiências exigidas pela licença

• Continuidade e sustentabilidade na 
satisfação da licença de descarga

CONTROLO DE SULFURETOS/GÁS 
SULFÍDRICO NA ETAR

• Cobertura dos tanques de homogeneização (atual primeiro
estágio do tratamento biológico), com respetiva extração de ar e
encaminhamento para tratamento do ar (medida de
redundância).

• Substituição do equipamento de arejamento com injeção de ar
dos tanques de homogeneização, por equipamento de injeção
de oxigénio puro.
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ETAR- SATISFAÇÃO DA LICENÇA

• Solução 1: Etapa de afinação por clarificação adicional - tratamento
terciário físico-químico com recurso a decantação terciária, precedida
por ozonização.

• Solução 2 (MBR) : Etapa de afinação com recurso a biomembranas,
precedida de ozonização.

• Solução 3 (NBS) : Etapa de afinação com leitos de macrófitas de fluxo
horizontal sub-superficial- (Excluída).

Soluções Gerais na ETAR para Satisfação da Licença

ETAR: SOLUÇÃO TIPO 1-FQ

.

ETAR-SOLUÇÃO TIPO 2-MBR

Agosto, 2016 e seca de 2017

ETAR-SOLUÇÃO TIPO 3 –NBS

Existe espaço disponível: Múltiplas
unidades de leitos de macrófitas (16),
área disponível até cerca de 8-10 ha (
retira-se 10 m para cada lado da linha
de água).

BRUCE PENINSULA NATIONAL PARK”, CANADA 

SISTEMA DE ALCANENA

SÍNTESE DE INTERVENÇÕES 
NA ETAR

INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NA ETAR

• Reabilitação do sistema de parafusos de Arquimedes, com a desmontagem
dos mesmos, a reabilitação estrutural das camas dos parafusos de
Arquimedes, o fornecimento e substituição dos equipamentos existentes
(parafusos e equipamento associado). Prevê-se a instalação de parafusos
cobertos para controlar a libertação de odores para a atmosfera.

• Cobertura tanques de homogeneização, incluindo a instalação da estrutura
de cobertura destes tanques, bem como o reforço do equipamento de
tratamento de ar (instalação de novo scrubber dimensionado para 20 000
m3/h, e intervenções de construção civil associadas). Prevê-se, ainda, a
injeção de oxigénio puro nos tanques de homogeneização (fornecimento do
equipamento necessário e intervenções de construção civil).
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INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NA ETAR

• Pré-oxidação com ozono, a fim de promover o rompimento das
cadeias de carbono. Integra a instalação de um tanque de ozonização a
jusante da decantação primária, imediatamente a montante do
segundo reator de tratamento biológico, bem como o fornecimento e
instalação do equipamento necessário à produção local de ozono e
transferência de massa para o efluente.

• Instalação de membranas nos reatores biológicos, incluindo o
fornecimento e instalação de membranas, arejadores e grupos de
recirculação (construção civil e equipamento eletromecânico).

Necessidade de instalação piloto

INTERVENÇÕES PRINCIPAIS

• Considera-se ainda relevante o controlo na origem da qualidade e
quantidade das descargas dos efluentes das unidades industriais, com
medição, em continuo de variáveis hidráulicas e ambientais
(nomeadamente caudal, pH, temperatura e concentração de gás
sulfídrico).

• Evolução da medição discreta e pontual, para a medição em contínuo.

• A alteração do paradigma para uma monitorização e gestão dinâmica
do sistema traz novos equipamentos e instrumentos de gestão,
requerendo acompanhamento e formação tecnológica.

• Considerou-se importante prever no Plano uma verba para formação e
capacitação dos quadros técnicos da AQUANENA ao longo do tempo.

INTERVENÇÕES ADICIONAIS

• Instalação de udómetros (três) na área de influência do sistema de
drenagem.

• Aquisição de um espectrofotómetro spectro::lyser™, da s::can.

• Aquisição de dois aparelhos portáteis de medição de caudal.

• instalação piloto referente ao processo de tratamento, para aferir
eficiências da ozonização e do tratamento posterior (decantação assistida
ou bio membranas),

• Implementação de modelo de gestão dinâmica da concentração de
sulfuretos.

• Desenvolvimento de um Plano de Emergência para odores ofensivos.

• Elaboração de Processos de Concurso, Projetos de Execução e fiscalização
das Obras.

• Formação e Capacitação de Quadros de Pessoal da AQUANENA

SISTEMA DE ALCANENA

CUSTOS E CALENDARIZAÇÃO 
DE INTERVENÇÕES

SISTEMA DE ALCANENA

Descrição Unid. Quant. Preço unit. Preço Total

Intervenções na ETAR

Reabilitação da obra de entrada industrial (câmara e parafusos de Arquimedes)

Reabilitação das camas dos parafusos e restantes trabalhos vg 1  €      210 000 210 000€        

Substituição dos Equipamentos vg 4  €        55 000 220 000€        

430 000€        

Reabilitação de obras de construção civil e renovação de equipamentos da ETAR

Reabilitação de componentes em fim de vida útil, na ETAR vg 1  €      300 000 300 000€        

300 000€        

Cobertura tanques de homogeneização

Estrutura de cobertura vg 1  €      430 000 430 000€        

Tratamento de ar (scrubber para 20 000 m3/h e construção civil) vg 1  €        95 000 95 000€          

525 000€        

Sistema de injeção de oxigénio puro

Equipamento e construção civil vg 1  €      220 000 220 000€        

220 000€        

Sistema de ozonização

Equipamento e construção civil vg 1  €   1 600 000 1 600 000€      

1 600 000€      

Decantação Assistida (Solução Alternativa 1)

Construção Civil vg 1  €      710 000 710 000€        

Equipamento (lamelas) vg 1  €      240 000 240 000€        

950 000€        

Tratamento por biomembranas (Solução Alternativa 2 - Recomendada)

Equipamento (incluindo membranas, arejadores e grupo de recirculação) vg 1  €   2 690 000 2 690 000€      

Construção Civil vg 1  €        50 000 50 000€          

2 740 000€      

4 025 000€      

5 815 000€      

Sub-Total

Sub-Total intervenções na ETAR (Ozonização + Membranas)

Sub-Total intervenções na ETAR (Ozonização + Decantação Assitida)

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

SISTEMA DE ALCANENA

Descrição Unid. Quant. Preço unit. Preço Total

Intervenções na Rede de Drenagem

Câmara de válvula vórtice - CCCvv3

Construção civil vg 1 19 500€         19 500€          

Equipamento eletromecânico vg 1 11 180€         11 180€          

Diversos vg 1 3 500€           3 500€            

34 180€          

Câmara de válvula vórtice - CCCvv4

Construção civil vg 1 23 400€         23 400€          

Equipamento eletromecânico vg 1 13 416€         13 416€          

Diversos vg 1 3 500€           3 500€            

40 316€          

Câmara de válvula vórtice - CCCvv5

Construção civil vg 1 19 500€         19 500€          

Equipamento eletromecânico vg 1 13 416€         13 416€          

Diversos vg 1 3 500€           3 500€            

36 416€          

Câmara de válvula vórtice - CCCvv6

Construção civil vg 1 19 500€         19 500€          

Equipamento eletromecânico vg 1 8 690€           8 690€            

Diversos vg 1 3 000€           3 000€            

31 190€          

Câmara de válvula vórtice - CCCvv7

Construção civil vg 1 23 400€         23 400€          

Equipamento eletromecânico vg 1 8 690€           8 690€            

Diversos vg 1 3 000€           3 000€            

35 090€          

Sistema de Controlo de Sulfuretos (adição de cloreto férrico e medição de caudal)

Construção civil

- Câmara de Vila Moreira vg 1 31 000€         31 000€          

- Câmara de Monsanto vg 1 33 000€         33 000€          

- Câmara da Gouxaria vg 1 37 000€         37 000€          

Equipamento eletromecânico

- Câmara de Vila Moreira vg 1 43 000€         43 000€          

- Câmara de Monsanto vg 1 43 000€         43 000€          

- Câmara da Gouxaria vg 1 43 000€         43 000€          

Diversos (instalações eléctricas, instrumentação e automação) .

- Câmara de Vila Moreira vg 1 33 000€         33 000€          

- Câmara de Monsanto vg 1 34 000€         34 000€          

- Câmara da Gouxaria vg 1 67 000€         67 000€          

364 000€        

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total
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SISTEMA DE ALCANENA

Descrição Unid. Quant. Preço unit. Preço Total

Intervenções na Rede de Drenagem

Reabilitação do sistema de drenagem

Reabilitação de caixas de visita do sistema industrial: substituição de 

tampas, reabilitação da soleira, paredes e revestimento, se necessário
vg 500 650€             325 000€        

Reabilitação de redes (coletores envelhecidos e/ou deteriorados). vg 1 1 600 000€    1 600 000€      

Sub-Total 1 925 000€      

Outras intervenções

Levantamento de cadastro e inspeção do sistema doméstico vg 375 30€               11 250€          

Instalação de udómetros na área de inluencia do sistema de drenagem vg 3 5 000€           15 000€          

Instalação de medidores de caudal (altura de escoamento e velocidade) 

nos emissários, a montante da ETAR
vg 9 17 000€         153 000€        

Aquisição de um espetofetómetro spectro::lyser™, da s::can, incluindo 

acessórios
vg 1 25 000€         25 000€          

Aquisição de dois aprelhos portáteis de medição de caudal vg 2 10 000€         20 000€          

Implementação de sistema de controlo na origem das descargas das 

principais indústrias (Fase 1)
vg 23 18 000€         414 000€        

Implementação de sistema de controlo na origem das descargas em 

indústrias (Fase 2)
vg 24 18 000€         432 000€        

Implementação de uma instalação piloto referente ao processo de 

tratamento (ozonização e do tratamento posterior - decantação assistida 

ou biomembranas)

vg 1 60 000€         60 000€          

Implementação de modelo de gestão dinâmica do sistema de sulfuretos vg 1 80 000€         80 000€          

Desenvolvimento de Plano de Emergência para odores ofensivos vg 1 10 000€         10 000€          

Elaboração de processos de concurso e projetos de execução para as 

intervenções previstas
vg 1 270 000€       270 000€        

Formação e capacitação do pessoal técnico vg 1 60 000€         60 000€          

Fiscalização das obras a executar vg 1 450 000€       450 000€        

2 000 250€      

4 466 442€      

TOTAL (Ozonização + Decantação Assitida) 8 491 442€      

TOTAL (Ozonização + Membranas) 10 281 442€    

Sub-Total intervenções na Rede de Drenagem

Sub-Total

SISTEMA DE ALCANENA

Planeamento:
2021-2022 – Prioritárias
2023-2025 – Curto prazo
2026-2030 – Médio prazo

2021-2022 – 4,5 M
2023-2025- 3,2 M
2026-2030 – 2,3 M

Total: 10 M

Descrição 2021-2022 2022-2025 2026-2030 Preço Total

Intervenções na ETAR

Reabilitação da obra de entrada industrial (câmara e parafusos de 

Arquimedes)
430 000€      430 000€        

Reabilitação de obras de construção civil e renovação de equipamentos da 

ETAR
300 000€      300 000€        

Cobertura tanques de homogeneização 525 000€      525 000€        

Sistema de injeção de oxigénio puro 220 000€      220 000€        

Sistema de ozonização 800 000€      800 000€      1 600 000€      

Tratamento por biomembranas (Solução Recomendada) 1 370 000€   1 370 000€   2 740 000€      

Sub-Total 3 645 000€   2 170 000€   -€             5 815 000€      

Intervenções na Rede de Drenagem

Câmaras de válvula vórtice

CCCvv3 34 180€        34 180€          

CCCvv4 40 316€        40 316€          

CCCvv5 36 416€        36 416€          

CCCvv6 31 190€        31 190€          

CCCvv7 35 090€        35 090€          

Sub-Total -€             177 192€      -€             177 192€        

Sistema de Controlo de Sulfuretos (adição de cloreto férrico e medição de caudal)

Câmara de Vila Moreira 107 000€      107 000€        

Câmara de Monsanto 110 000€      110 000€        

Câmara da Gouxaria 147 000€      147 000€        

Sub-Total 364 000€      -€             -€             364 000€        

Reabilitação do sistema de drenagem

Reabilitação das caixas de visita do sistema industrial: substituição de 

tampas, reabilitação da soleira, paredes e revestimento, se necessário
97 500€        130 000€      97 500€        325 000€        

Reabilitação de redes (coletores envelhecidos e/ou deteriorados) 1 600 000€   1 600 000€      

Sub-Total 97 500€        130 000€      1 697 500€   1 925 000€      

Outras intervenções

Levantamento de cadastro e inspeção do sistema doméstico 11 250€        11 250€          

Instalação de udómetros na área de inluencia do sistema de drenagem 15 000€        15 000€          

Instalação de medidores de caudal (altura de escoamento e velocidade) nos 

emissários, a montante da ETAR
51 000€        51 000€        51 000€        153 000€        

Aquisição de um espetofetómetro spectro::lyser™, da s::can 25 000€        25 000€          

Aquisição de dois aprelhos portáteis de medição de caudal 20 000€        20 000€          

Implementação de sistema de controlo na origem das descargas em 

indústrias
414 000€      432 000€      846 000€        

Implementação de uma instalação piloto referente ao processo de 

tratamento (ozonização e do tratamento posterior - decantação assistida ou 

biomembranas)

60 000€        60 000€          

Implementação de modelo de gestão dinâmica do sistema de sulfuretos 80 000€        80 000€          

Desenvolvimento de Plano de Emergência para odores ofensivos 10 000€        10 000€          

Elaboração de projetos de execução para as intervenções recomendadas 162 000€      81 000€        27 000€        270 000€        

Formação e capacitação do pessoal técnico 10 000€        25 000€        25 000€        60 000€          

Fiscalização das obras a executar 270 000€      90 000€        90 000€        450 000€        

Sub-Total 703 000€      672 250€      625 000€      2 000 250€      

Sub-Total intervenções na Rede de Drenagem 1 164 500€   979 442€      2 322 500€   4 466 442€      

TOTAL 4 809 500€   3 149 442€   2 322 500€   10 281 442€    

INTERVENÇÕES 2021

• Lançar as empreitadas de: obra de
entrada da ETAR e estações de
monitorização e pré-tratamento de
sulfuretos (“in-sewer treatment”)
(500 000 - 600000 Eur), cujos PE
estão concluídos.

• Ensaios de pré-oxidação com ozono
(Nippon Gases).

• Exploração de instalação piloto-
viabilidade e otimização da solução.

• Preparar e concluir o Concurso de
empreitada de conceção-construção
da ETAR.

• Entre outros.

2021

200 000,00 €

Medida PREN - M1 – Instalação de um Sistema de 

Monitorização de Consumos e controlo de potência.

Estudo e Projecto base para UPAC na ETAR de Alcanena

35 000,00 €

Implementação Software SCADA

Projecto 4 - Eficiência Energética PREN(2019-2026)

Projeto Piloto na ETAR da rede de couminação WAN

Monitorizar Balanço Hídrico, eficiência Energética, 

Segurança no Abastecimento  Tratamento e Requisitos de 

controlo da ERSAR. 75 000,00 €

Projeto 2 - Eficiência do Sistema

60 000,00 €

Medição, Monitorização de Efluente Urbano em vários 

pontos nos coletores e na chegada à ETAR

Projecto 3 - Eficiência Energética Gestão Operacional ETAR Alcanena

Medição, Monitorização e tratamento do Efluente Industrial

Descrição

 - Implementação de caudalimetros 

Aquanena

 - Projecto piloto de implementação de CCCvs 

Monitorização e gestão integrada das afluências indevidas de 

forma a promover a eficiencia hidrica do sistema | 

Saneamento Doméstico

 - Implementação de CCCvv

Projeto 1 - Controlo e Gestão de Afluências Indevidas

DESAFIOS 2021-2030

• Sistema de monitorização e controlo: Tanto de caudais, como
de variáveis ambientais- muito mais complexo do que se possa
pensar-Exemplo da SANEST-AdTA , e muitos outros, mesmo em
ambientes menos agressivos- Promover por etapas, evoluindo
em função da experiencia passada-Aprender com a experiencia
(Inicialmente apenas 3 estações nos emissários principais).

• Elevado conjunto de intervenções complexas, em pouco tempo (
2021-2022), e com elevados investimentos associados.

• “Pressão” do tempo, com o sistema a ter que operar em
contínuo.

• Empenho e compromisso da AQUANENA.

DESAFIOS 2021-2030

As intervenções previstas são muito exigentes em termos de
investimento e esforço de gestão, mas permitirão:

✓ Cumprir de forma sustentada a licença de descarga da ETAR e
reduzir de forma significativa os riscos de libertação de odores
ofensivos,

✓ Limitar as descargas de excedentes (“overflows”) para o meio
recetor.

✓ Criar oportunidades de aproveitamento do efluente tratado para
utilização em usos compatíveis, seja em lavagens no interior da
própria ETAR, seja em lavagens urbanas e rega de espaços
verdes ou agrícolas.

✓ Programa “Water Wise City (IWA)

WATER WISE CITIES (IWA) 

“Evolução para as Cidades 

Hidro-Sensatas”, Industria e 

Ambiente , Jan/Fev 2020

Princípios encontram-se estruturados em quatro níveis
de atuação que se apoiam em cinco pilares (“building
blcoks”):
Os pilares são : A visão; a governância; o conhecimento
e capacidade empreendedora; os instrumentos de
planeamento e os instrumentos de implementação.
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Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento 
de Alcanena – Soluções, Projetos, Planeamento e Custos

José Saldanha Matos
(jsm.hidra@gmail.co)
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º - Lei Habilitante 

O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no artigo 62º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 

agosto, do Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com respeito 

pelas exigências constantes da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, republicada em anexo à Lei n.º 12/2008, de 26 de 

fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, bem como a Portaria n.º 34/2011, de 13 de janeiro. 

 

Artigo 2º - Objeto 

O presente Regulamento estabelece as regras a que deve obedecer a prestação do serviço saneamento de águas 

residuais urbanas no Município de Alcanena. 

 

Artigo 3º - Âmbito 

O presente Regulamento aplica-se em toda a área do Município de Alcanena, às atividades de conceção, projeto, 

construção e exploração dos sistemas públicos e prediais de saneamento de águas residuais urbanas. 

 

Artigo 4º - Legislação Aplicável 

1. Em tudo quanto for omisso neste Regulamento, são aplicáveis as disposições legais em vigor na lei respeitantes 

aos sistemas públicos e prediais de saneamento de águas residuais urbanas, designadamente, as constantes do 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto. 

2. A conceção e o dimensionamento dos sistemas públicos e prediais de drenagem de águas residuais, bem como a 

apresentação dos projetos e execução das respetivas obras, devem cumprir integralmente o estipulado nas 

disposições legais em vigor, designadamente as do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto. 

3. A drenagem de águas residuais assegurada pelo Município de Alcanena obedece às regras de prestação de 

serviços públicos essenciais destinadas à proteção dos utilizadores que estejam consignadas na legislação em 

vigor, designadamente, as constantes da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, republicada em anexo à Lei n.º 12/2008, de 

26 de fevereiro, da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, do Decreto-Lei n.º 195/99, de 8 de julho, e do Despacho n.º 

4186/2000 (2.ª série), de 22 de fevereiro, com todas as alterações que lhes sejam introduzidas 

4. Em matéria de procedimento contraordenacional, são aplicáveis, para além das normas especiais, estatuídas no 

Capítulo VI do presente Regulamento e no Decreto- Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, as constantes do Regime 

Geral das Contraordenações e Coimas (Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na redação em vigor). 

 

Artigo 5º - Entidade Titular e Entidade Gestora do Sistema  

O Município de Alcanena é, não só a Entidade Gestora do serviço, mas também a Entidade Titular, que, nos 

termos da lei, tem por atribuição assegurar a provisão do serviço de saneamento de águas residuais no respetivo 

território, sendo ainda responsável pela conceção, construção e exploração do sistema público de saneamento de 

águas residuais. 
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Artigo 6º - Definições 

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Acessórios»: peças ou elementos que efetuam as transições nas tubagens, como curvas, reduções uniões, etc. 

b) «Avarias»: evento detetado em qualquer componente do sistema que necessite de medidas de 

reparação/renovação, incluindo causado por: 

i) seleção inadequada ou defeitos no fabrico dos materiais, deficiências na construção ou relacionados com a 

operação, em tubagens, juntas, válvulas e outras instalações; 

ii) corrosão ou outros fenómenos de degradação dos materiais, externa ou internamente, principalmente (mas não 

exclusivamente) em materiais metálicos e cimentícios; 

iii) danos mecânicos externos, por exemplo devidos à escavação, incluindo danos provocados por terceiros; 

iv) movimentos do solo relacionados com efeitos provocados pelo gelo, por períodos de seca, por tráfego pesado, 

por sismos, por inundações ou outros. 

c) «Águas Pluviais»: águas resultantes do escoamento de precipitação atmosférica, originadas quer em áreas 

urbanas quer em áreas industriais. Consideram-se equiparadas a águas pluviais as provenientes de regas de jardim 

e espaços verdes, de lavagem de arruamentos, passeios, pátios e parques de estacionamento, normalmente 

recolhidas por sarjetas, sumidouros e ralos. Podem ser descarregadas em meios recetores (rios, ribeiras, lagoas, 

etc.) sem depuração prévia na medida em que as suas características são compatíveis com o meio recetor; 

d) «Águas Residuais Domésticas»: águas residuais de instalações residenciais e serviços, essencialmente 

provenientes do metabolismo humano e de atividades domésticas; 

e) «Águas Residuais Industriais»: as que sejam suscetíveis de descarga em coletores municipais e que resultem 

especificamente das atividades industriais abrangidas pelo Regulamento do Exercício da Atividade Industrial; 

f) «Águas Residuais Urbanas»: águas residuais domésticas ou águas resultantes da mistura destas com águas 

residuais industriais e/ou com águas residuais pluviais; 

g) «Câmara de Ramal de Ligação»: dispositivo através da qual se estabelece a ligação entre o Sistema Predial e 

respetivo ramal, que deverá localizar-se na edificação, junto ao limite de propriedade e em zonas de fácil acesso, 

sempre que possível. A responsabilidade pela respetiva manutenção cabe à Entidade Gestora quando localizada na 

via pública ou aos utilizadores nas situações em que a câmara de ramal ainda se situa no interior da propriedade 

privada; 

h) «Coletor»: tubagem, em geral enterrada, destinada a assegurar a condução das águas residuais domésticas e 

industriais; 

i) «Caudal»: o volume, expresso em m
3
, de águas residuais numa dada secção num determinado período de tempo; 

j) «Contrato»: documento celebrado entre a Entidade Gestora e qualquer pessoa, singular ou coletiva, pública ou 

privada, pelo qual é estabelecida entre as partes uma relação de prestação, permanente ou eventual, do Serviço nos 

termos e condições do presente Regulamento; 

k) «Estrutura tarifária»: conjunto de regras de cálculo expressas em termos genéricos, aplicáveis a um conjunto de 

valores unitários e outros parâmetros; 

l) «Fossa Estanque»: reservatório estanque sem possibilidade de rejeição, concebido, dimensionado e construído 

de acordo com critérios adequados, tendo em conta o número de habitantes a servir. 
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m) «Fossa Sética»: tanque de decantação destinado a criar condições adequadas à decantação de sólidos 

suspensos, à deposição de lamas e ao desenvolvimento de condições anaeróbicas para a decomposição de matéria 

orgânica; 

n) «Inspeção»: atividade conduzida por funcionários da Entidade Gestora ou por esta, acreditados, que visa 

verificar se estão a ser cumpridas todas as obrigações decorrentes do presente Regulamento, sendo, em regra, 

elaborado um relatório escrito da mesma, ficando os resultados registados de forma a permitir à Entidade Gestora 

avaliar a operacionalidade das infraestruturas e tomar medidas corretivas apropriadas; 

o) «Lamas»: mistura de água e de partículas sólidas, separadas dos diversos tipos de água por processos naturais 

ou artificiais; 

p) «Medidor de Caudal»: dispositivo que tem por finalidade a determinação do volume de água residual produzido 

podendo, conforme os modelos, fazer a leitura do caudal instantâneo e do volume utilizado, ou apenas deste, e 

ainda registar esses volumes; 

q) «Pré-tratamento das Águas Residuais»: processo, a cargo do utilizador, destinado à redução da carga poluente, à 

redução ou eliminação de certos poluentes específicos, ou à regularização de caudais, de forma a tornar essas 

águas residuais aptas a serem rejeitadas nos sistemas públicos de drenagem; 

r) «Ramal de Ligação de Águas Residuais»: troço de canalização que tem por finalidade assegurar a recolha e 

condução das águas residuais domésticas e industriais, desde o limite de propriedade até ao coletor da rede de 

drenagem; 

s) «Reabilitação»: trabalhos associados a qualquer intervenção física que prolongue a vida de um sistema existente 

e/ou melhore o seu desempenho estrutural e/ou hidráulico, envolvendo uma alteração da sua condição ou 

especificação técnica. A reabilitação estrutural inclui a substituição e a renovação. A reabilitação hidráulica inclui 

a substituição, o reforço, e eventualmente, a renovação; 

t) «Renovação»: qualquer intervenção física que prolongue a vida do sistema ou que melhore o seu desempenho, 

no seu todo ou em parte, mantendo a capacidade e a função iniciais e pode incluir a reparação; 

u) «Reparação»: intervenção destinada a corrigir anomalias localizadas; 

v) «Serviço»: Exploração e Gestão do Sistema Público Municipal de Recolha, Transporte e Tratamento de Águas 

Residuais Domésticas, Industriais e Pluviais no Concelho Alcanena; 

w) «Serviços auxiliares»: os serviços prestados pela Entidade Gestora, de caráter conexo com os serviços de 

saneamento de águas residuais, mas que pela sua natureza, nomeadamente pelo facto de serem prestados 

pontualmente por solicitação do utilizador ou de terceiro, ou de resultarem de incumprimento contratual por parte 

do utilizador, são objeto de faturação específica; 

x) «Sistema Separativo»: sistema constituído por duas redes de coletores, uma destinada às águas residuais 

domésticas e industriais e outra à drenagem de águas pluviais ou similares e respetivas instalações elevatórias e de 

tratamento e dispositivos de descarga final; 

y) «Sistema de drenagem predial»: conjunto constituído por instalações e equipamentos privativos de determinado 

prédio e destinados à evacuação das águas residuais até à rede pública; 

z) «Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais ou Rede Pública»: sistema de canalizações, órgão e 

equipamentos destinados à recolha, transporte e destino final adequado das águas residuais, em condições que 

permitam garantir a qualidade do meio recetor, instalado, em regra, na via pública, em terrenos da Entidade 

Gestora ou em outros, cuja ocupação seja do interesse público, incluindo os ramais de ligação às redes prediais; 
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aa) «Substituição»: substituição de uma instalação existente por uma nova quando a que existe já não é utilizada 

para o seu objetivo inicial. 

bb) «Tarifário»: conjunto de valores unitários e outros parâmetros e regras de cálculo que permitem determinar o 

montante exato a pagar pelo utilizador final à Entidade Gestora em contrapartida do serviço; 

cc) «Titular do contrato»: qualquer pessoa individual ou coletiva, pública ou privada, que celebra com a Entidade 

Gestora um Contrato, também designada, na legislação aplicável, por utilizador ou utente; 

dd) «Utilizador doméstico»: aquele que use o prédio urbano servido para fins habitacionais, com exceção das 

utilizações para as partes comuns, nomeadamente as dos condomínios;  

ee) «Utilizador não doméstico»: aquele que não esteja abrangido pela subalínea anterior, incluindo o Estado, a 

autarquia, serviços autónomos e entidades dos setores empresariais do Estado e da autarquia. 

 

Artigo 7º - Simbologia e Unidades 

1. A simbologia dos sistemas públicos e prediais a utilizar é a indicada nos anexos VIII, e XIII do Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto. 

2. As unidades em que são expressas as diversas grandezas devem observar a legislação portuguesa. 

 

Artigo 8º - Regulamentação Técnica 

As normas técnicas a que devem obedecer a conceção, o projeto, a construção e a exploração do Sistema Público, 

bem como as respetivas normas de higiene e segurança, são as aprovadas nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 9º - Princípios de Gestão 

A prestação do serviço de saneamento de águas residuais urbanas, obedece aos seguintes princípios: 

a) Princípio da promoção tendencial da universalidade e da igualdade de acesso; 

b) Princípio da qualidade e da continuidade do serviço e da proteção dos interesses dos utilizadores; 

c) Princípio da transparência na prestação de serviços; 

d) Princípio da proteção da saúde pública e do ambiente; 

e) Princípio da garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos recursos afetos, respondendo à 

evolução das exigências técnicas e às melhores técnicas ambientais disponíveis; 

f) Princípio da promoção da solidariedade económica e social, do correto ordenamento do território e do 

desenvolvimento regional; 

g) Princípio do poluidor-pagador; 

h) Princípio da sustentabilidade económica e financeira dos serviços. 

 

Artigo 10º - Disponibilização do Regulamento 

O Regulamento está disponível no sítio da Internet da Entidade Gestora em www.cm-alcanena.pt, e nos serviços 

de ―Atendimento ao Munícipe‖ do Município de Alcanena. 
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CAPÍTULO II - DIREITOS E DEVERES 

 

Artigo 11º - Deveres da Entidade Gestora 

Compete, designadamente, à Entidade Gestora: 

a) Garantir a qualidade, regularidade e continuidade do serviço, salvo casos excecionais expressamente previstos 

neste Regulamento e na legislação em vigor; 

b) Proceder à recolha e transporte das lamas das fossas sépticas existentes em locais não dotados de redes públicas 

de saneamento de águas residuais urbanas, assim como à recolha de águas residuais das fossas estanques 

autorizadas nas mesmas condições; 

c) Assumir a responsabilidade da conceção, construção e exploração da rede pública de saneamento de águas 

residuais urbanas bem como mantê-la em bom estado de funcionamento e conservação; 

d) Promover a elaboração de planos, estudos e projetos que sejam necessários à boa gestão dos sistemas; 

e) Manter atualizado o cadastro das infraestruturas e instalações afetas, ao sistema público de saneamento de águas 

residuais urbanas, bem como elaborar e cumprir um plano anual de manutenção preventiva para as redes públicas 

de saneamento de águas residuais urbanas; 

f) Submeter os componentes do sistema público, antes de entrarem em serviço, a ensaios que assegurem o seu bom 

funcionamento; 

g) Promover a execução, a substituição ou a renovação dos ramais de ligação; 

h) Promover a atualização tecnológica dos sistemas, nomeadamente quando daí resulte um aumento da eficiência 

técnica e da qualidade ambiental; 

i) Dispor de serviços de atendimento aos utilizadores, direcionados para a resolução dos seus problemas 

relacionados com o serviço público de saneamento de águas residuais urbanas; 

j) Manter um registo atualizado dos processos das reclamações dos utilizadores e garantir a sua resposta no prazo 

legal; 

k) Promover a atualização anual do tarifário e assegurar a sua divulgação junto dos utilizadores, designadamente 

nos postos de atendimento e no sítio na Internet da Entidade Gestora; 

l) Proceder em tempo útil à emissão e envio das faturas correspondentes aos serviços prestados e à respetiva 

cobrança; 

m) Dispor de serviços de cobrança, por forma, a que os utilizadores possam cumprir as suas obrigações com o 

menor incómodo possível; 

n) Prestar informação essencial sobre a sua atividade; 

o) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

p) Tratar e controlar a qualidade das águas residuais, nos termos da legislação em vigor. 

q) Definir para a recolha de águas residuais urbanas os parâmetros de poluição suportáveis pelo sistema público de 

drenagem e fiscalizar o seu cumprimento; 

r) Proceder em tempo útil à emissão e envio das faturas correspondentes aos serviços prestados e à respetiva 

cobrança. 

 

Artigo 12º - Deveres dos Utilizadores 

Compete, designadamente, aos utilizadores: 
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a) Solicitar a ligação ao serviço de saneamento de águas residuais urbanas sempre que o mesmo esteja disponível; 

b) Cumprir o presente Regulamento; 

c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de saneamento de águas 

residuais urbanas; 

d) Não alterar o ramal de ligação; 

e) Não fazer uso indevido ou danificar as redes prediais e assegurar a sua conservação e manutenção; 

f) Manter em bom estado de funcionamento os aparelhos sanitários e os dispositivos de utilização; 

g) Avisar a Entidade Gestora de eventuais anomalias nos sistemas e nos aparelhos de medição; 

h) Não proceder a alterações nas redes prediais sem prévia concordância da Entidade Gestora quando tal seja 

exigível nos termos da legislação em vigor, ou cause impacto nas condições de descarga existentes; 

i) Não proceder à execução de ligações ao sistema público, sem a autorização da Entidade Gestora; 

j) Pagar as importâncias devidas, nos termos da legislação em vigor, do presente Regulamento e dos contratos 

estabelecidos com a Entidade Gestora; 

k) Permitir o acesso ao sistema predial por pessoal credenciado da Entidade Gestora, tendo em vista a realização 

de ações de verificação e fiscalização. 

 

Artigo 13º - Direito à Prestação do Serviço 

1. Qualquer utilizador cujo local de consumo se insira na área de influência da Entidade Gestora tem direito à 

prestação do serviço de saneamento de águas residuais urbanas, através de redes fixas, sempre que o mesmo esteja 

disponível. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o serviço de saneamento considera-se disponível desde que o 

sistema infraestrutural da Entidade Gestora esteja localizado a uma distância igual ou inferior a 20m do limite da 

propriedade. 

3. Nas situações não abrangidas pelo número anterior, o utilizador tem o direito de solicitar à Entidade Gestora a 

recolha e o transporte das lamas das respetivas fossas sépticas bem como a aspiração das águas residuais 

domésticas das fossas estanques. 

 

Artigo 14º - Direito à Informação 

1. Os utilizadores têm o direito a ser informados de forma clara e conveniente pela Entidade Gestora das condições 

em que o serviço é prestado, em especial no que respeita aos tarifários aplicáveis. 

2. A Entidade Gestora dispõe de um sítio na internet em www.cm-alcanena.pt, no qual é disponibilizada a 

informação essencial sobre a sua atividade, designadamente: 

a) Identificação da Entidade Gestora, suas atribuições e âmbito de atuação; 

b) Regulamentos de serviço; 

c) Tarifários; 

d) Condições contratuais relativas à prestação dos serviços aos utilizadores; 

e) Informações sobre interrupções do serviço; 

f) Contactos e horários de atendimento; 

g) Relatório e contas ou documento equivalente de prestação de contas; 

h) Indicadores da qualidade de serviço prestados aos utilizadores. 
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Artigo 15º - Atendimento ao Público 

1. A Entidade Gestora dispõe de 1 local de atendimento ao público, em Alcanena, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, e de um serviço de atendimento telefónico, através do qual os utilizadores a podem contactar 

diretamente. 

2. O atendimento ao público é efetuado nos dias úteis em horário de atendimento público, sem prejuízo da 

existência de um serviço de piquete, o qual funciona 24 horas por dia. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III - SISTEMAS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 

 

SECÇÃO I - CONDIÇÕES DE RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 

 

Artigo 16º - Obrigatoriedade de Ligação à Rede Pública 

1. Dentro da área abrangida pela rede pública de saneamento, os proprietários dos prédios existentes ou a construir 

são obrigados a: 

a) Instalar, por sua conta, a rede de drenagem predial; 

b) Solicitar a ligação à rede pública de saneamento. 

2. A obrigatoriedade de ligação à rede pública abrange todas as edificações, qualquer que seja a sua utilização. 

3. Os usufrutuários, comodatários e arrendatários, mediante autorização dos proprietários, podem requerer a 

ligação dos prédios por eles habitados à rede pública. 

4. As notificações aos proprietários dos prédios para cumprimento das disposições dos números anteriores são 

efetuadas pela Entidade Gestora nos termos da lei, sendo-lhes fixado, para o efeito, um prazo nunca inferior a 30 

dias. 

5. Após a entrada em funcionamento da ligação da rede predial à rede pública, os proprietários dos prédios que 

disponham de sistemas próprios de tratamento de águas residuais devem proceder à sua desativação no prazo 

máximo de 30 dias, sem prejuízo de prazo diferente fixado em legislação ou licença específica. 

6. Para efeitos do disposto no número anterior, as fossas devem ser desconectadas, totalmente esvaziadas, 

desinfetadas e aterradas. 

7. A Entidade Gestora comunica à autoridade ambiental competente as áreas servidas pela respetiva rede pública 

na sequência da sua entrada em funcionamento. 

 

Artigo 17º - Dispensa de Ligação 

1. Estão isentos da obrigatoriedade de ligação ao sistema público de saneamento: 

a) Os edifícios que disponham de sistemas próprios de saneamento devidamente licenciados, nos termos da 

legislação aplicável; 
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b) Os edifícios cuja ligação se revele demasiado onerosa do ponto de vista técnico ou económico para o utilizador 

e que disponham de soluções individuais que assegurem adequadas condições de salvaguarda da saúde pública e 

proteção ambiental; 

c) Os edifícios ou fogos cujo mau estado de conservação ou ruína os torne inabitáveis e estejam de facto 

permanentemente desabitados; 

d) Os edifícios em vias de expropriação ou demolição; 

e) Outras situações previstas na legislação aplicável. 

2. A isenção deve ser requerida pelo interessado, podendo a Entidade Gestora solicitar documentos comprovativos 

da situação dos prédios a isentar. 

 

Artigo 18º - Exclusão da Responsabilidade 

A Entidade Gestora não é responsável por danos que possam sofrer os utilizadores, decorrentes de avarias e 

perturbações nas canalizações das redes gerais de saneamento, desde que resultantes de: 

a) Casos fortuitos ou de força maior; 

b) Execução, pela Entidade Gestora, de obras previamente programadas, desde que os utilizadores tenham sido 

expressamente avisados com uma antecedência mínima de 48 horas; 

c) Atos, dolosos ou negligentes, praticados pelos utilizadores, assim como por defeitos ou avarias nas instalações 

prediais. 

 

Artigo 19º - Interrupção ou Restrição na Recolha de Águas Residuais Urbanas 

1. A Entidade Gestora pode suspender a recolha de águas residuais urbanas nos seguintes casos: 

a) Trabalho de reparação, reabilitação ou substituição de ramais de ligação, quando não seja possível recorrer a 

ligações temporárias; 

b) Trabalhos de reparação, reabilitação ou substituição do sistema público ou dos sistemas prediais, sempre que 

exijam essa suspensão; 

c) Casos fortuitos ou de força maior. 

2. A Entidade Gestora deve comunicar aos utilizadores, com a antecedência mínima de 48 horas, qualquer 

interrupção programada no serviço de recolha de águas residuais urbanas. 

3. Quando ocorrer qualquer interrupção não programada na recolha de águas residuais urbanas aos utilizadores, a 

Entidade Gestora deve informar os utilizadores que o solicitem da duração estimada da interrupção, sem prejuízo 

da disponibilização desta informação no respetivo sítio da Internet e da utilização de meios de comunicação social, 

e, no caso de utilizadores especiais, tais como hospital, centro de saúde, tomar as diligências específicas no sentido 

de diminuir o impacto dessa interrupção. 

4. Em qualquer caso, a Entidade Gestora deve mobilizar todos os meios adequados à reposição do serviço no 

menor período de tempo possível e tomar as medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar os 

inconvenientes e os incómodos causados aos utilizadores dos serviços. 
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Artigo 20º - Interrupção da Recolha de Águas Residuais Urbanas por Facto 

Imputável ao Utilizador 

1. A Entidade Gestora pode suspender a recolha de águas residuais urbanas, por motivos imputáveis ao utilizador, 

nas seguintes situações: 

a) Deteção de ligações clandestinas ao sistema público, uma vez decorrido prazo razoável definido pela Entidade 

Gestora para regularização da situação; 

b) Deteção de ligações indevidas ao sistema predial de recolha de águas residuais domésticas, nomeadamente 

pluviais, uma vez decorrido prazo razoável definido pela Entidade Gestora para a regularização da situação; 

c) Verificação de descargas com características de qualidade em violação dos parâmetros legais e regulamentares 

aplicáveis, uma vez decorrido um prazo razoável definido pela Entidade Gestora para a regularização da situação; 

d) Quando o utilizador não seja o titular do contrato de recolha de águas residuais urbanas/fornecimento de água e 

não apresente evidências de estar autorizado a utilizar o serviço e não seja possível a interrupção do serviço de 

abastecimento de água; 

e) Quando não seja possível o acesso ao sistema predial para inspeção ou, tendo sido realizada inspeção e 

determinada a necessidade de realização de reparações, em auto de vistoria, aquelas que não sejam efetuadas 

dentro do prazo fixado, em ambos os casos desde que haja perigo de contaminação, poluição ou suspeita de fraude 

que justifiquem a suspensão; 

f) Mora do utilizador no pagamento da utilização do serviço, quando não seja possível a interrupção do serviço de 

abastecimento de água; 

g) Em outros casos previstos na lei. 

2. A interrupção da recolha de águas residuais urbanas, com fundamento em causas imputáveis ao utilizador, não 

priva a Entidade Gestora de recorrer às entidades judiciais ou administrativas para garantir o exercício dos seus 

direitos ou para assegurar o recebimento das importâncias devidas e ainda, de impor as coimas que ao caso 

couberem. 

3. A interrupção da recolha de águas residuais com base no n.º 1 só pode ocorrer após a notificação ao utilizador, 

por escrito, com a antecedência mínima de dez dias úteis relativamente à data que venha a ter lugar e deve ter em 

conta os impactos previsíveis na saúde pública e na proteção ambiental. 

4. Não devem ser realizadas interrupções do serviço em datas que impossibilitem a regularização da situação pelo 

utilizador no dia imediatamente seguinte, quando o restabelecimento dependa dessa regularização. 

 

Artigo 21º - Restabelecimento da Recolha 

1. O restabelecimento do serviço de águas residuais por motivo imputável ao utilizador depende da correção da 

situação que lhe deu origem. 

2. No caso da mora no pagamento, o restabelecimento depende da prévia liquidação de todos os montantes em 

dívida, ou da subscrição de um acordo de pagamento. 

3. O restabelecimento do serviço deve ser efetuado no prazo de 24 horas após a regularização da situação que 

originou a suspensão. 
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SECÇÃO II - SISTEMA PÚBLICO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

URBANAS 

 

Artigo 22º - Propriedade da Rede Geral de Saneamento 

A rede geral de saneamento de águas residuais urbanas é propriedade do Município de Alcanena. 

 

Artigo 23º - Lançamentos e Acessos Interditos 

1. Sem prejuízo do disposto em legislação especial, é interdito o lançamento nas redes de drenagem pública de 

águas residuais, qualquer que seja o seu tipo, diretamente ou por intermédio de canalizações prediais, de: 

a) Matérias explosivas ou inflamáveis; 

b) Matérias radioativas, em concentrações consideradas inaceitáveis pelas entidades competentes e efluentes que, 

pela sua natureza química ou microbiológica, constituam um elevado risco para a saúde pública ou para a 

conservação das redes; 

c) Entulhos, areias, lamas, cinzas, cimento, resíduos de cimento ou qualquer outro produto resultante da execução 

de obras; 

d) Efluentes a temperaturas superiores a 30º C; 

e) Lamas extraídas de fossas sépticas e gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou dispositivos similares, que 

resultem de operações de manutenção; 

f) Quaisquer outras substâncias que, de uma maneira geral, possam obstruir e ou danificar as canalizações e seus 

acessórios ou causar danos nas instalações de tratamento e que prejudiquem ou destruam o processo de tratamento 

final. 

2. Só a Entidade Gestora pode aceder às redes de drenagem, sendo proibido a pessoas estranhas a esta proceder: 

a) À abertura de caixas de visita ou outros órgãos da rede; 

b) Ao tamponamento de ramais e coletores; 

c) À extração dos efluentes. 

 

Artigo 24º - Descarga de Águas Residuais Industriais 

1. Os utilizadores que procedam a descargas de águas industriais residuais no sistema público devem respeitar os 

parâmetros de descarga definidos na legislação em vigor, e, para os casos das indústrias situadas na área 

geográfica de intervenção da AUSTRA – Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas 

Residuais de Alcanena, os parâmetros constantes do  Anexo III. 

2. Os utilizadores industriais devem tomar as medidas preventivas necessárias, designadamente a construção de 

bacias de retenção ou reservatórios de emergência, para que não ocorram descargas acidentais que possam 

infringir os condicionamentos a que se refere o número anterior. 

3. No contrato de recolha são definidas as condições em que os utilizadores devem proceder ao controlo das 

descargas, por forma a evidenciar o cumprimento do disposto no nº. 1. 

4. Sempre que entenda necessário, a Entidade Gestora pode proceder, direta ou indiretamente, à colheita de 

amostras para análise e aferição dos resultados obtidos pelo utilizador. 

5. A Entidade Gestora pode exigir o pré-tratamento das águas residuais industriais pelos respetivos utilizadores, 

por forma a cumprirem os parâmetros de descarga referidos no nº. 1. 
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Artigo 25º - Instalação e Conservação 

1. Compete à Entidade Gestora a instalação, a conservação, a reabilitação e a reparação do sistema público de 

drenagem de águas residuais urbanas, assim como a sua substituição e renovação. 

2. A instalação da rede pública de drenagem de águas residuais no âmbito de novos loteamentos, pode ficar a 

cargo do promotor, nos termos previstos nas normas legais relativas ao licenciamento urbanístico, devendo a 

respetiva conceção e dimensionamento, assim como a apresentação dos projetos e a execução das respetivas obras 

cumprir integralmente o estipulado na legislação em vigor, designadamente o disposto no Decreto-Regulamentar 

nº. 23/95, de 23 de agosto, e no Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, bem como as normas municipais 

aplicáveis e outras orientações da Entidade Gestora. 

3. Quando as reparações da rede geral de drenagem de águas residuais urbanas resultem de dano causados por 

terceiros à Entidade Gestora, os respetivos encargos são da responsabilidade dos mesmos. 

 

Artigo 26º - Conceção, Dimensionamento, Projeto e Execução de Obra 

A conceção e o dimensionamento dos sistemas, a apresentação dos projetos e a execução das respetivas obras 

devem cumprir integralmente o estipulado na legislação em vigor, designadamente o disposto no Decreto-

Regulamentar nº 23/95, de 23 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

posteriores introduzidas, bem como as normas municipais aplicáveis. 

 

Artigo 27º - Modelo de Sistemas 

1. O sistema público de drenagem deve ser tendencialmente do tipo separativo, constituído por duas redes de 

coletores, distintas, uma destinada às águas residuais domésticas e industriais e outra à drenagem de águas 

pluviais; 

2. O sistema público de drenagem de águas residuais urbanas não inclui linhas de água ou valas, nem a drenagem 

das vias de comunicação. 

 

 

 

SECÇÃO III - REDES PLUVIAIS 

 

Artigo 28º - Conceção dos Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais 

1. Na conceção dos sistemas de drenagem de águas pluviais, devem ser atendidas as seguintes regras de 

dimensionamento: 

a) Inclusão de toda a água pluvial produzida nas zonas adjacentes pertencentes à bacia; 

b) Adoção de soluções que contribuam, por armazenamento, para reduzir os caudais de ponta. 

2. A descarga dos sistemas pluviais deve ser feita nas linhas de água da bacia onde se insere, sendo necessário 

assegurar a compatibilidade com as características das linhas de água recetoras e ficando condicionada aquela 

ligação à execução de eventuais obras, em função dos estrangulamentos existentes. 

3. Na conceção de sistemas prediais de drenagem de águas pluviais, a ligação à rede pública é feita diretamente 

para a caixa de visita de ramal, situada no passeio, ou, caso não exista rede pública de águas pluviais, para a valeta 

do arruamento. 
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4. A gestão do sistema de águas pluviais cabe ao Município de Alcanena. Cabe ainda ao Município de Alcanena a 

instalação, a conservação, a reabilitação e a reparação do sistema de águas pluviais, assim como a sua substituição 

e renovação. 

 

 

 

SECÇÃO IV - RAMAIS DE LIGAÇÃO 

 

Artigo 29º - Propriedade 

Os ramais de ligação são propriedade do Município Alcanena. 

 

Artigo 30º - Instalação, Conservação, Renovação e Substituição de Ramais de 

Ligação 

1. A instalação dos ramais de ligação é da responsabilidade da Entidade Gestora, a quem incumbe, de igual modo, 

a respetiva conservação, renovação e substituição, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2. A instalação de ramais de ligação com distância superior a 20 m pode também ser executada pelos proprietários 

dos prédios a servir, mediante autorização da Entidade Gestora, nos termos por ela definidos e sob sua 

fiscalização. 

3. Os custos com a execução, conservação e a substituição dos ramais de ligação são suportados pela Entidade 

Gestora, sem prejuízo do disposto no Capítulo IV. 

4. Quando as reparações na rede geral ou nos ramais de ligação resultem de danos causados por terceiros, os 

respetivos encargos são suportados por estes. 

5. Quando a alteração de ramais de ligação ocorrer por alteração das condições de recolha de águas residuais, por 

exigências do utilizador, a mesma é suportada por aquele. 

6. No âmbito de novos loteamentos a instalação dos ramais pode ficar a cargo do promotor, nos termos previstos 

nas normas legais relativas ao licenciamento urbanístico. 

 

Artigo 31º - Utilização de Um ou Mais Ramais de Ligação 

Cada prédio é normalmente servido por um único ramal de ligação, podendo, em casos especiais, a definir pela 

Entidade Gestora, ser feito por mais do que um ramal de ligação. 

 

Artigo 32º - Entrada em Serviço 

Nenhum ramal de ligação pode entrar em serviço, sem que as redes de drenagem prediais do prédio tenham sido 

verificadas e ensaiadas, nos termos da legislação em vigor, exceto nas situações referidas no artigo 47º do presente 

regulamento. 
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SECÇÃO V - SISTEMAS DE DRENAGEM PREDIAL 

 

 

Artigo 33º - Caracterização da Rede Predial 

1. As redes de drenagem predial têm início no limite da propriedade e prolongam-se até aos dispositivos de 

utilização. 

2. A instalação dos sistemas prediais e a respetiva conservação em boas condições de funcionamento e salubridade 

é da responsabilidade do proprietário. 

 

Artigo 34º - Separação dos Sistemas 

É obrigatória a separação dos sistemas prediais de drenagem de águas residuais urbanas, dos sistemas de águas 

pluviais. 

 

Artigo 35º - Projeto da Rede de Drenagem Predial 

1. É da responsabilidade do autor do projeto das redes de drenagem predial a recolha de elementos de base para a 

elaboração dos projetos, devendo a Entidade Gestora fornecer toda a informação de interesse, designadamente a 

existência ou não de redes públicas, a localização e a profundidade da soleira da câmara de ramal de ligação, nos 

termos da legislação em vigor. 

2. O projeto da rede de drenagem predial está sujeito a consulta da Entidade Gestora, para efeitos de parecer ou 

aprovação nos termos do artigo 13º. Do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de março, apenas nas situações em que o mesmo não se faça 

acompanhar por um termo de responsabilidade subscrito por um técnico autor do projeto legalmente habilitado 

que ateste o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, seguindo o conteúdo previsto no nº. 4 do 

presente artigo e no Anexo I. 

3. O disposto no número anterior não prejudica a verificação aleatória dos projetos, nele, referidos. 

4. O termo de responsabilidade deve certificar, designadamente: 

a) A recolha dos elementos previstos no anterior n.º 1; 

b) Articulação com a Entidade Gestora em particular no que respeita à interface de ligação do sistema público e 

predial tendo em vista a sua viabilidade. 

5. As alterações aos projetos das redes prediais que previsivelmente causem impacto nas condições de recolha em 

vigor, devem ser efetuadas com a prévia concordância da Entidade Gestora, aplicando-se ainda o disposto nos n
os

. 

2 a 4 do presente artigo. 

 

Artigo 36º - Execução, Inspeção, Ensaios das Obras das Redes de Drenagem 

Predial 

1. A execução das redes de drenagem predial é da responsabilidade dos proprietários, em harmonia com os 

projetos referidos no artigo anterior. 

2. Para atestar a conformidade da execução dos projetos de redes de drenagem predial com o projeto aprovado ou 

apresentado, prévia à emissão da licença de utilização do imóvel, deverá o técnico legalmente habilitado para o 

efeito (Diretor de obra ou Diretor de Fiscalização de obra) apresentar o termo de responsabilidade de acordo com o 
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respetivo regime legal e que ateste essa conformidade. Caso não seja entregue o termo de responsabilidade 

referido, a verificação da conformidade entre o executado e os projetos aprovados, será efetuada mediante a 

realização de uma vistoria, tal como dispõe o artigo 13º. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de março. 

3. O termo de responsabilidade a que se refere o número anterior certifica o cumprimento do disposto na alínea b) 

do n.º 4 do artigo anterior e segue os termos da minuta constante do Anexo II ao presente Regulamento. 

4. O disposto nos números anteriores não prejudica a verificação aleatória da execução dos referidos projetos. 

5. Sempre que julgue conveniente a Entidade Gestora procede a ações de inspeção nas obras dos sistemas prediais, 

que podem incidir sobre o comportamento hidráulico do sistema, bem como a ligação do sistema predial ao 

sistema público. 

6. Durante a execução das obras dos sistemas prediais, a Entidade Gestora pode acompanhar os ensaios de 

eficiência previstos na legislação em vigor, sendo esta condição obrigatória nas obras de urbanização dos 

loteamentos previamente à receção das infraestruturas pelo Município de Alcanena. 

7. A Entidade Gestora notificará as desconformidades que verificar nas obras executadas, ao técnico responsável 

pela obra, que deverão ser corrigidas, no prazo que vier a ser determinado. 

 

Artigo 37º - Anomalia no Sistema Predial 

Logo que seja detetada uma anomalia em qualquer ponto das redes prediais de drenagem de águas residuais, deve 

ser promovida a reparação pelos responsáveis pela sua conservação. 

 

 

SECÇÃO VI - FOSSAS SÉPTICAS 

 

Artigo 38º - Utilização de Fossas Sépticas 

1. Sem prejuízo do disposto no Artigo 18.º, a utilização de fossas sépticas para a disposição de águas residuais 

urbanas só é possível em locais não servidos pela rede pública de drenagem de águas residuais, desde que sejam 

assegurados os procedimentos adequados. 

2. As fossas sépticas existentes em locais servidos pela rede pública de saneamento de águas residuais devem ser 

desativadas no prazo de 30 dias a contar da data de conclusão do ramal. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, as fossas devem ser desconectadas, totalmente esvaziadas, 

desinfetadas e aterradas. 

 

Artigo 39º - Conceção, Dimensionamento e Construção de Fossas Sépticas 

1. As fossas sépticas devem ser reservatórios estanques, concebidos, dimensionados e construídos de acordo com 

critérios adequados, tendo em conta o número de habitantes a servir, e respeitando nomeadamente os seguintes 

aspetos: 

a)Podem ser construídas no local ou prefabricadas, com elevada integridade estrutural e completa estanquidade de 

modo a garantirem a proteção da saúde pública e ambiental; 

b) Devem ser compartimentadas, por forma a minimizar perturbações no compartimento de saída, resultantes da 

libertação de gases e de turbulência provocada pelos caudais afluentes (a separação entre compartimentos é 
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normalmente realizada através de paredes provida de aberturas laterais interrompida na parte superior para facilitar 

a ventilação); 

c) Devem permitir o acesso seguro a todos os compartimentos para inspeção e limpeza; 

d) Devem ser equipadas com defletores à entrada, para limitar a turbulência causada pelo caudal de entrada e não 

perturbar a sedimentação das lamas, bem como à saída, para reduzir a possibilidade de ressuspensão de sólidos e 

evitar a saída de materiais flutuantes. 

2. O efluente líquido à saída das fossas sépticas deve ser sujeito a um tratamento complementar adequadamente 

dimensionado, e a seleção da solução a adotar deve ser precedida da análise das características do solo, através de 

ensaios de percolação, para avaliar a sua capacidade de infiltração, bem como da análise das condições de 

topografia do terreno de implantação. 

3. Em solos com boas condições de permeabilidade, deve, em geral, utilizar-se uma das seguintes soluções: poço 

de infiltração, trincheira de infiltração ou leito de infiltração. 

4. No caso de solos com más condições de permeabilidade, deve, em geral, utilizar-se uma das seguintes soluções: 

aterro filtrante, trincheira filtrante, filtro de areia, plataforma de evapotranspiração ou lagoa de macrófitas. 

5. O utilizador deve requerer à Agência Portuguesa do Ambiente a licença para a descarga de águas residuais, nos 

termos da legislação aplicável para a utilização do domínio hídrico. 

6. A apresentação dos projetos e a execução das respetivas obras devem cumprir o estipulado na legislação em 

vigor, designadamente o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

 

Artigo 40º - Manutenção, Recolha, Transporte e Destino Final de Lamas de Fossas 

Sépticas 

1. A titularidade dos serviços de recolha, transporte e destino final de lamas e efluentes de fossas sépticas é 

municipal, cabendo a responsabilidade pela sua provisão à Entidade Titular. 

2. A Entidade Titular pode assegurar a prestação deste serviço através da combinação que considere adequada de 

meios humanos e técnicos próprios e/ou subcontratados. 

3. A responsabilidade pela manutenção das fossas sépticas é dos seus utilizadores, de acordo com procedimentos 

adequados, tendo nomeadamente em conta a necessidade de recolha periódica e de destino final das lamas 

produzidas. 

4. Considera-se que as lamas e efluentes devem ser removidas sempre que o seu nível distar menos de 30 cm da 

parte inferior do septo junta da saída da fossa. 

5. É interdito o lançamento das lamas e efluentes de fossas sépticas diretamente no meio ambiente e nas redes de 

drenagem pública de águas residuais. 

6. As lamas e efluentes recolhidas devem ser entregues para tratamento numa estação de tratamento de águas 

residuais equipada para o efeito. 

7. O serviço de limpeza é executado no prazo máximo de 7 dias após a sua solicitação pelo utilizador. 
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SECÇÃO VII - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

 

Artigo 41º - Medidores de Caudal 

1. A pedido do utilizador não doméstico ou por iniciativa da Entidade Gestora pode ser instalado um medidor de 

caudal, desde que isso se revele técnica e economicamente viável. 

2. Os medidores de caudal são fornecidos e instalados pela Entidade Gestora, a expensas do utilizador não 

doméstico. 

3. A instalação dos medidores pode ser efetuada pelo utilizador não doméstico desde que devidamente autorizada 

pela entidade gestora. 

4. Os medidores de caudal são instalados em recintos vedados e de fácil acesso, ficando os proprietários 

responsáveis pela sua proteção e respetiva segurança. 

5. Quando não exista medidor o volume de águas residuais recolhidas é estimado e faturado nos termos previstos 

no Artigo 56º do presente Regulamento. 

 

Artigo 42º - Localização e Tipo de Medidores  

1. A Entidade Gestora define a localização e o tipo de medidor, tendo em conta: 

a) O caudal de cálculo previsto na rede de drenagem predial; 

b) As características físicas e químicas das águas residuais. 

2. Os medidores podem ter associados equipamentos e/ou sistemas tecnológicos que permitam à Entidade Gestora 

a medição dos níveis de utilização por telecontagem. 

 

Artigo 43º - Manutenção e Verificação  

1. As regras relativas à manutenção, à verificação periódica e extraordinária dos medidores, bem como à respetiva 

substituição são definidas com o utilizador não doméstico no respetivo contrato de recolha. 

2. O medidor fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar à Entidade Gestora todas 

as anomalias que verificar no respetivo funcionamento. 

3. No caso de ser necessária a substituição de medidores por motivos de anomalia, exploração ou controlo 

metrológico, a Entidade Gestora avisa o utilizador da data e do período previsível para a deslocação. 

4. Na data da substituição é entregue ao utilizador um documento de onde constem as leituras dos valores 

registados pelo medidor substituído e pelo medidor que, a partir desse momento, passa a registar o volume de 

águas residuais recolhido. 
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Artigo 44º - Leituras 

1. Os valores lidos são arredondados de acordo com as regras gerais do arredondamento ao volume efetivamente 

medido. 

2. As leituras dos medidores são efetuadas com uma frequência mínima de duas vezes por ano e com um 

distanciamento máximo entre duas leituras consecutivas de oito meses. 

3. O utilizador deve facultar o acesso da Entidade Gestora ao medidor, com a periodicidade a que se refere o n.º 2, 

quando este se encontre localizado no interior do prédio servido. 

4. Sempre que, por indisponibilidade do utilizador, se revele por duas vezes impossível o acesso ao medidor por 

parte da Entidade Gestora, esta avisa o utilizador, com uma antecedência mínima de dez dias através de carta 

registada ou meio equivalente, da data e intervalo horário, com amplitude máxima de duas horas, de terceira 

deslocação a fazer para o efeito, ou da aplicação de uma sanção pecuniária diária até que seja possível a leitura, no 

valor fixado no respetivo contrato. 

5. A Entidade Gestora disponibiliza aos utilizadores meios alternativos para a comunicação de leituras, 

nomeadamente telefone, as quais são consideradas para efeitos de faturação sempre que realizadas nas datas para o 

efeito indicadas nas faturas anteriores. 

 

Artigo 45º - Avaliação de Volumes Recolhidos  

1. Nos locais em que exista medidor e nos períodos em que não haja leitura, o volume de águas residuais recolhido 

é estimado: 

a) Em função do volume médio de águas residuais recolhido, apurado entre as duas últimas leituras reais efetuadas 

pela Entidade Gestora; 

b) Em função do volume médio de águas residuais recolhido de utilizadores com características similares no 

âmbito do território municipal verificado no ano anterior, na ausência de qualquer leitura subsequente à instalação 

do medidor. 

 

 

 

CAPÍTULO IV - CONTRATOS DE RECOLHA 

 

Artigo 46º - Contratos de Recolha 

1. A prestação do serviço público de saneamento de águas residuais urbanas é objeto de contrato celebrado entre a 

Entidade Gestora e os utilizadores que disponham de título válido para a ocupação do imóvel. 

2. Quando o serviço de saneamento de águas residuais seja disponibilizado simultaneamente com o serviço de 

abastecimento de água o contrato é único e engloba os dois serviços, sendo fornecido (disponibilizado) ao 

utilizador no momento da celebração do mesmo. 
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3. Entidade Gestora do serviço de abastecimento de água deve comunicar à Entidade Gestora do serviço de 

saneamento uma listagem mensal dos novos contratos celebrados. 

4. Nas situações não abrangidas pelo n.º 2, o serviço de saneamento considera-se contratado desde que haja efetiva 

utilização do serviço e a Entidade Gestora remeta por escrito aos utilizadores as condições contratuais da respetiva 

prestação. 

5. Os proprietários, usufrutuários, arrendatários ou qualquer indivíduo ou entidade que disponha de título válido, 

que legitime o uso e fruição do local de ligação, ou aqueles que detêm a legal administração dos prédios devem 

efetuar a mudança de titularidade dos contratos de recolha sempre que estes não estejam em seu nome. 

6. Não pode ser recusada a celebração de contrato de recolha com base na existência de dívidas emergentes de: 

a) Contrato distinto com outro utilizador que tenha anteriormente ocupado o mesmo imóvel, salvo quando seja 

manifesto que a alteração do titular do contrato visa o não pagamento do débito. 

 

Artigo 47º - Contratos Especiais 

1. São objeto de contratos especiais os serviços de recolha de águas residuais urbanas que, devido ao seu elevado 

impacto no sistema público de drenagem e tratamento de águas residuais, devam ter um tratamento específico, 

designadamente, hospitais e complexos industriais e comerciais. 

2. Quando as águas residuais não domésticas a recolher possuam características agressivas ou perturbadoras dos 

sistemas públicos, os contratos de recolha devem incluir a exigência de pré-tratamento dos efluentes antes da sua 

ligação ao sistema público, de forma a garantir o respeito pelas condições de descarga, nos termos previstos no 

Artigo 24º. 

3. A Entidade Gestora, por razões de salvaguarda da saúde pública e de proteção ambiental, admite a contratação 

temporária do serviço nas seguintes situações: 

a) Obras e estaleiro de obras; 

b) Zonas destinadas à concentração temporária de população, tais como comunidades nómadas e atividades com 

caráter temporário, tais como feiras, festivais e exposições. 

4. A Entidade Gestora admite a contratação do serviço em situações especiais, como as a seguir enunciadas, e de 

forma temporária: 

a) Litígios entre os titulares de direito à celebração do contrato, desde que por fundadas razões sociais, mereçam 

tutela a posição do possuidor; 

b) Na fase prévia à obtenção de documentos administrativos necessários à celebração do contrato. 

5. Na definição das condições especiais deve ser acautelado tanto o interesse da generalidade dos utilizadores 

como o justo equilíbrio da exploração do sistema de saneamento de águas residuais, a nível de qualidade e 

quantidade. 

 

Artigo 48º - Domicílio Convencionado 

1. O utilizador considera-se domiciliado na morada por si fornecida no contrato para efeito de receção de toda a 

correspondência relativa à prestação do serviço. 

2. Qualquer alteração do domicílio convencionado tem de ser comunicada pelo utilizador à Entidade Gestora, 

produzindo efeitos no prazo de 30 dias após aquela comunicação. 
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Artigo 49º - Vigência dos Contratos 

1. O contrato de recolha de águas residuais, quando conjunto com o contrato de serviço de abastecimento de água, 

produz os seus efeitos a partir da data do início do fornecimento de água. 

2. Nos contratos autónomos para a prestação do serviço de recolha de água residuais, considera-se que o contrato 

produz os seus efeitos: 

a) Se o serviço for prestado por redes fixas, a partir da data de conclusão do ramal, salvo se o imóvel se encontrar 

comprovadamente desocupado; 

b) Se o serviço for prestado por meios móveis, a partir da data da outorga do contrato.  

3. A cessação do contrato de recolha de águas residuais ocorre por denúncia ou caducidade, nos termos dos artigos 

51º e 52º. 

4. Os contratos de recolha de águas residuais referidos na alínea a) n.º 2 do Artigo 44º são celebrados com o 

construtor ou com o dono da obra a título precário e caducam com a verificação do termo do prazo, ou suas 

prorrogações, fixado no respetivo alvará de licença ou autorização. 

 

Artigo 50º - Suspensão e Reinício do Contrato 

1. Os utilizadores podem solicitar, por escrito, e com uma antecedência mínima de 10 dias úteis, a suspensão do 

contrato de recolha de águas residuais, por motivo de desocupação temporária do imóvel. 

2. Quando o utilizador disponha simultaneamente do serviço de saneamento de águas residuais e do serviço de 

abastecimento de água, o contrato de saneamento de águas residuais suspende-se quando seja solicitada a 

suspensão do serviço de abastecimento de água e é retomado na mesma data que este. 

3. Nas situações não abrangidas pelo número anterior o contrato pode ser suspenso mediante prova da 

desocupação do imóvel.   

4. A suspensão do contrato implica o acerto da faturação emitida até à data da suspensão e a cessação da faturação 

e cobrança das tarifas mensais associadas à normal prestação do serviço, até que seja retomado o contrato. 

5. Nas situações em que o serviço contratado abrange apenas a recolha de águas residuais, o serviço é retomado no 

prazo máximo de 5 dias contados da apresentação do pedido pelo utilizador nesse sentido, sendo aplicável a tarifa 

de reinício de serviço, prevista no tarifário em vigor, incluída na primeira fatura subsequente. 

 

Artigo 51º - Denúncia 

1. Os utilizadores podem denunciar a todo o tempo os contratos de recolha de águas residuais que tenham 

celebrado por motivo de desocupação do local de consumo, desde que o comuniquem por escrito à Entidade 

Gestora e facultem nova morada para o envio da última fatura. 

2. Nos 15 dias subsequentes à comunicação referenciada no número anterior, os utilizadores devem facultar a 

leitura do contador instalado, nos casos em que exista, produzindo a denúncia efeitos a partir dessa data. 

3. Não sendo possível a leitura mencionada no número anterior por motivo imputável ao utilizador, este, continua 

responsável pelos encargos entretanto decorrentes. 

4. A Entidade Gestora denuncia o contrato caso, na sequência da interrupção do serviço de abastecimento ou de 

saneamento por mora no pagamento, o utilizador não proceda ao pagamento em dívida com vista ao 

restabelecimento do serviço no prazo de dois meses. 
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Artigo 52º - Caducidade 

1. Nos contratos celebrados com base em títulos sujeitos a termo, a caducidade opera no termo do prazo respetivo. 

2. Os contratos referidos no n.º 2 do artigo 47.º podem não caducar no termo do respetivo prazo, desde que o 

utilizador prove que se mantêm os pressupostos que levaram à sua celebração. 

3. A caducidade tem como consequência a retirada imediata dos respetivos medidores, quando estes existam. 

 

 

 

CAPÍTULO V - ESTUTURA TARIFÁRIA E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

SECÇÃO I - EXTENSÕES DA REDE 

 

Artigo 53º - Incidência 

1. Estão sujeitos às tarifas relativas ao serviço de recolha de águas residuais, todos os utilizadores que disponham 

de contrato, sendo as mesmas devidas a partir da data do início da respetiva vigência. 

2. Para efeitos da determinação das tarifas fixas e variáveis os utilizadores são classificados como domésticos ou 

não domésticos. 

 

Artigo 54º - Estrutura Tarifária 

1. Pela prestação do serviço de recolha de águas residuais são faturadas aos utilizadores: 

a) A tarifa fixa de recolha de águas residuais, devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

expressa em euros por período mensal; 

b) A tarifa variável de recolha de águas residuais, devida em função do volume de água residual estimado durante 

o período objeto de faturação, (sendo diferenciada de forma progressiva de acordo com escalões de consumo) e 

expressa em m
3
 de água; 

2. As tarifas previstas no número anterior englobam a prestação dos seguintes serviços: 

a) Execução, manutenção e renovação de ramais, incluindo a ligação do sistema público ao sistema predial, com as 

ressalvas previstas nos números anteriores; 

b) Recolha e encaminhamento de águas residuais; 

c) Celebração ou alteração de contrato de recolha de águas residuais; 

d) Execução e conservação de caixas de ligação e sua reparação, salvo se por motivo imputável ao utilizador; 

3. Para os utilizadores que não disponham de ligação à rede fixa são aplicadas as tarifas de de limpeza de fossas 

sépticas previstas no Artigo 62º. 

4. Para além das tarifas de recolha de águas residuais referidas no n.º 1, são cobradas pela Entidade Gestora tarifas 

como contrapartida dos seguintes serviços auxiliares: 

a) Análise de projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento; 

b) Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento integrados em operações de loteamento; 

c) Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no artigo 59º; 

d) Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais e domiciliários de saneamento a pedido dos utilizadores; 
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e) Suspensão e reinício da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do 

serviço de abastecimento de água; 

f) Desobstrução de sistemas prediais domiciliários de saneamento; 

g) Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 41º, e sua 

substituição; 

h) Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva 

avaria por motivo não imputável ao utilizador;  

i) Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador; 

j) Informação sobre o sistema público de saneamento em plantas de localização; 

k) Outros serviços a pedido do utilizador, nomeadamente reparações no sistema predial ou domiciliário de 

saneamento. 

 

Artigo 55º - Tarifa Fixa 

Aos utilizadores do serviço prestado através de redes fixas aplica-se a tarifa fixa única, expressa em euros por 

período mensal. 

 

Artigo 56º - Tarifa Variável 

1. A tarifa variável do serviço prestado através de redes fixas, aplicável aos utilizadores domésticos é calculada em 

função do volume expresso em m
3
 de água consumida por período mensal; 

2. Esta tarifa está dividida por tipo de consumo e por escalões no caso específico de consumo doméstico, sendo os 

valores a cobrar os definidos no tarifário em vigor. 

3. O valor final da componente variável do serviço devida pelos utilizadores domésticos é calculado pela soma das 

parcelas correspondentes a cada escalão. 

4. A tarifa variável do serviço prestado através de redes fixas, aplicável aos utilizadores não domésticos é única e 

expressa em euros por m
3
. 

5. O volume de águas residuais recolhidas corresponde ao produto da aplicação de um coeficiente de recolha de 

referência de âmbito nacional, igual a 90% do volume de água consumido. 

 

Artigo 57º - Execução de Ramais de Ligação 

1. A construção de ramais de ligação superiores a 20m está sujeita a uma avaliação técnica e económica pela 

Entidade Gestora. 

2. Se daquela avaliação resultar que existe viabilidade, os ramais de ligação instalados pela Entidade Gestora 

apenas são faturados aos utilizadores no que respeita à extensão superior à distância referida no número anterior.  

3. A tarifa de ramal pode ainda ser aplicada no caso de: 

a) Alteração de ramais de ligação por alteração das condições de recolha de águas residuais, por exigências do 

utilizador; 

b) Construção de segundo ramal para o mesmo utilizador. 
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Artigo 58º - Cobrança de Extensões de Rede 

A instalação da extensão de rede será executada, mas a sua ligação definitiva só será feita após a liquidação da 

importância estabelecida nos termos do artigo anterior e dada a conhecer, previamente, ao utilizador.  

 

 

SECÇÃO II - RAMAIS DE LIGAÇÃO  

 

Artigo 59º - Instalação de Ramal 

1. A construção de ramais de ligação superiores a 20 metros está sujeita a uma avaliação técnica e económica pela 

Entidade Gestora. 

2. Se daquela avaliação resultar que existe viabilidade, os ramais de ligação apenas são faturados aos utilizadores 

no que respeita à extensão superior à distância referida no número anterior. 

 

Artigo 60º - Cobrança de Instalação de Ramais de Ligação 

1. A instalação do ramal de ligação só será executada, após a liquidação da importância apresentada nos termos do 

artigo anterior, discriminando custos de materiais, mão de obra, equipamento e outros.  

2. Em casos de reconhecida emergência na execução da obra, pode a Entidade Gestora autorizar o pagamento da 

importância referida no artigo anterior, depois de aceite o orçamento pelo interessado, no prazo máximo de 30 dias 

seguidos, contados a partir da conclusão da instalação do ramal.  

3. Se o pagamento não for efetuado no prazo definido no n.º 2 deste artigo, a Entidade Gestora procederá à 

cobrança coerciva da importância em dívida, nos termos definidos na lei. 

 

Artigo 61º - Pagamento em Prestações  

1. A Câmara Municipal autoriza a Entidade Gestora do Serviço de Abastecimento de Água a fracionar o 

pagamento em prestações da fatura na sua totalidade, nos termos do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário e da lei Geral Tributária. 

2. O pedido para pagamento em prestações deverá ser formalizado por contrato elaborado entre o sujeito passivo e 

a Entidade Gestora do Serviço de Abastecimento de Água. 

3. O requerente acompanha o pedido de documentos destinados a comprovar que a sua situação económica não 

permite o pagamento integral da dívida de uma só vez, no prazo estabelecido. 

4. O número de prestações não pode exceder as 12 e terão caráter mensal e sucessivo. 

5. No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponde ao total da dívida dividido 

pelo número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora e os juros legais, 

sendo aqueles contados sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data 

do pagamento efetivo de cada uma das prestações. 

6. O pagamento de cada prestação deverá ocorrer até ao dia 10 do mês a que respeita, à exceção da primeira 

prestação que deverá ser liquidada no ato de execução do contrato;  

7. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das restantes, assegurando-se a 

execução fiscal da dívida remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. 
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8. Salvo o disposto no número seguinte, a autorização do pagamento fracionado pode ser condicionada à prestação 

de caução, no valor das taxas devidas, a apreciar caso a caso. 

9. Na situação prevista no n.º anterior, o número de prestações mensais autorizadas, não poderá ultrapassar o termo 

do prazo de execução fixado no respetivo alvará, só podendo este ser emitido após a prestação da caução e 

pagamento da primeira prestação. 

10. Para efeitos do disposto na alínea e) do n.º 2 do presente artigo, consideram-se garantias idóneas as seguintes: 

garantia bancária e seguro caução. 

As garantias e seguros caução devem ser autónomos e à primeira solicitação. 

11. A garantia ou seguro caução prestados, poderão ser reduzidos, oficiosamente ou a requerimento dos 

interessados, à medida que os pagamentos forem efetuados e se tornar manifesta a desproporção entre o montante 

daquela e a dívida restante. 

 

SECÇÃO III - OUTRAS TAXAS, TARIFAS E PREÇOS  

 

Artigo 62º - Tarifário pelo Serviço de Recolha, Transporte e Destino Final de 

Lamas de Fossas Sépticas 

Este serviço considera-se incluído nas tarifas de saneamento pagas em função do consumo de água de 

abastecimento, de acordo com a estrutura tarifária em vigor. 

 

Artigo 63º - Tarifários Especiais  

1. Os utilizadores podem beneficiar da aplicação de tarifários especiais nas seguintes situações: 

a) Utilizadores domésticos:  

i) Tarifário social, aplicável aos utilizadores finais cujo agregado familiar possua rendimento bruto englobável 

para efeitos de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) que não ultrapasse 0,5 do valor do salário 

mínimo nacional;  

ii) Tarifário familiar, aplicável aos utilizadores domésticos finais cuja composição do agregado familiar ultrapasse 

quatro elementos; 

b) Utilizadores não domésticos – tarifário social, aplicável a instituições particulares de solidariedade social, 

organizações não governamentais sem fim lucrativo ou outras entidades de reconhecida utilidade pública cuja ação 

social o justifique, legalmente constituídas. 

2. O tarifário social para utilizadores domésticos consiste: 

a) Na isenção das tarifas fixas; 

b) Na aplicação ao consumo total do utilizador da tarifa variável do primeiro escalão, até ao limite mensal de 15 

m³. 

3. O tarifário familiar consiste na aplicação ao consumo total do utilizador da tarifa variável do primeiro escalão, 

até ao limite mensal de 15 m³. 
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4. O tarifário social para utilizadores não domésticos consiste na criação de um escalão único para a tarifa variável. 

 

Artigo 64º - Acesso aos Tarifários Especiais 

1. Para beneficiar da aplicação do tarifário especial os utilizadores domésticos devem apresentar à Entidade 

Gestora os seguintes documentos: 

     a) Cópia da declaração ou nota de liquidação do IRS. 

2. A aplicação dos tarifários especiais tem o prazo de 3 anos, findo o qual deve ser renovada a prova referida no 

número anterior, com a antecedência mínima de 30 dias, por iniciativa do beneficiário, sob pena de cessar a 

aplicação do tarifário especial. 

3. Os utilizadores não domésticos que desejem beneficiar da aplicação do tarifário social devem entregar uma 

cópia dos seguintes documentos:  

     a) Cópia dos estatutos e objeto social. 

4.O acesso aos tarifários especiais depende de decisão da Entidade Gestora, podendo ser revogada a todo o tempo 

caso se verifique a falsidade ou incorrecção do declarado pelo beneficiário. 

 

 

Artigo 65º - Aprovação dos Tarifários 

1. O tarifário do serviço de saneamento de águas residuais é aprovado até ao dia 15 de dezembro do ano anterior 

àquele a que respeitem. 

2. O tarifário produz efeitos relativamente aos utilizadores 15 dias depois da sua publicação, sendo que a 

informação sobre a sua alteração acompanha a primeira fatura subsequente. 

3. O tarifário é disponibilizado nos locais de estilo e ainda no sítio da internet da Entidade Gestora. 

 

 

 

SECÇÃO IV - FATURAÇÃO 

 

Artigo 66º - Periodicidade e Requisitos da Faturação 

1. A periodicidade das faturas é mensal, podendo ser bimestral desde que corresponda a uma opção do utilizador 

por ser por este considerada mais favorável e conveniente (aplicável no caso de o serviço de saneamento ser 

faturado de forma autónoma). 

2. As faturas emitidas descriminam os serviços prestados e as correspondentes tarifas, podendo ser baseadas em 

leituras reais ou em estimativas de consumo, nos termos previstos nos artigos 55.º e 56.º, bem como as taxas 

legalmente exigíveis. 

 

Artigo 67º - Prazo, Forma e Local de Pagamento 

1. O pagamento da fatura, relativa ao serviço de recolha de águas residuais emitida pela Entidade Gestora, deve ser 

efetuada no prazo, na forma e nos locais nela indicados. 
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2. O prazo para pagamento da fatura não pode ser inferior a 20 dias a contar da data da sua emissão. 

3. O utilizador tem direito à quitação parcial quando pretenda efetuar o pagamento parcial da fatura e desde que 

estejam em causa serviços funcionalmente dissociáveis, tais como o serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos 

face ao serviço de saneamento de águas residuais. 

4. A apresentação de reclamação escrita alegando erros de medição do consumo de água, no caso de este ser 

utilizado como indicador do volume de águas residuais produzidas, suspende o prazo de pagamento das tarifas 

relativas ao serviço de águas residuais incluídas na respetiva fatura, caso o utilizador solicite a verificação 

extraordinária do contador após ter sido informado da tarifa aplicável. 

5. No caso do volume de águas residuais recolhidas ser objeto de medição direta, suspende igualmente o prazo de 

pagamento da fatura a apresentação de reclamação escrita alegando erros de medição do respetivo contador, caso o 

utilizador solicite a verificação extraordinária do contador após ter sido informado da tarifa aplicável. 

6. O atraso no pagamento, depois de ultrapassada a data limite de pagamento da fatura, permite a cobrança de 

juros de mora à taxa legal em vigor. 

7. O atraso no pagamento da fatura superior a 15 dias, para além da data limite de pagamento, confere à Entidade 

Gestora o direito de proceder à suspensão do serviço de recolha de águas residuais, quando não seja possível 

suspender o fornecimento de água e desde que o utilizador seja notificado com uma antecedência mínima de 10 

dias úteis relativamente à data em que venha a ocorrer. 

8. O aviso prévio de suspensão do serviço é enviado por correio registado ou outro meio equivalente, sendo o 

custo do registo imputado ao utilizador em mora. 

 

Artigo 68º - Prescrição e Caducidade 

1. O direito ao recebimento do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação. 

2. Se, por qualquer motivo, incluindo o erro da Entidade Gestora, tiver sido paga importância inferior à que 

corresponde ao consumo efetuado, o direito do prestador ao recebimento da diferença caduca dentro de seis meses 

após aquele pagamento. 

3. A exigência de pagamento por serviços prestados é comunicada ao utilizador, por escrito, com uma 

antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data-limite fixada para efetuar o pagamento. 

4. O prazo de caducidade para a realização de acertos de faturação não começa a correr enquanto a Entidade 

Gestora não puder realizar a leitura do contador por motivos imputáveis ao utilizador. 

 

Artigo 69º - Arredondamentos dos Valores a Pagar 

1. As tarifas são aprovadas com quatro casas decimais. 

2. Apenas o valor final da fatura, com IVA incluído, é objeto de arredondamento, feito aos cêntimos de euro em 

respeito pelas exigências do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de maio. 

 

Artigo 70º - Acertos de Faturação 

1. Os acertos de faturação do serviço de recolha de águas residuais são efetuados: 

a) Quando a Entidade Gestora proceda a um acerto da faturação do serviço de abastecimento de água, nos casos 

em que não haja medição direta do volume de águas residuais recolhidas; 
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b) Quando a Entidade Gestora proceda a uma leitura, efetuando-se o acerto relativamente ao período em que esta 

não se processou; 

c) Quando se confirme, através de controlo metrológico, uma anomalia no volume de efluentes medido. 

2. Quando a fatura resulte em crédito a favor do utilizador final, o utilizador pode receber esse valor 

autonomamente no prazo de 20 dias, procedendo a Entidade Gestora à respetiva compensação nos períodos de 

faturação subsequentes caso essa opção seja utilizada. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI - PENALIDADES 

 

Artigo 71º - Regime Aplicável 

O regime legal e de processamento das contraordenações obedece ao disposto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de 

outubro, na Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, e no Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, todos na redação 

atual e respetiva legislação complementar. 

 

Artigo 72º - Contraordenações 

1. Constitui contraordenação, nos termos do artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, punível com 

coima de € 1 500 a € 3 740, no caso de pessoas singulares, e de € 7 500 a € 44 890, no caso de pessoas coletivas, a 

prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou 

dos utilizadores dos serviços: 

a) O incumprimento da obrigação de ligação dos sistemas prediais aos sistemas públicos, nos termos do disposto 

no artigo 16.º; 

b) Execução de ligações aos sistemas públicos ou alterações das existentes sem a prévia autorização da Entidade 

Gestora; 

c) O uso indevido ou dano a qualquer obra ou equipamento dos sistemas públicos; 

2. Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a € 1 500, no caso de pessoas singulares, e de € 1 250 a 

€ 22 000, no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de 

edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: 

a) A permissão da ligação a terceiros, quando não autorizados pela Entidade Gestora; 

d) O impedimento à fiscalização do cumprimento deste Regulamento e de outras normas vigentes, por 

funcionários, devidamente identificados, da Entidade Gestora. 

 

Artigo 73º - Negligência 

Todas as contraordenações previstas no artigo anterior são puníveis a título de negligência, sendo nesse caso 

reduzidos para metade os limites mínimos e máximos das coimas previstas no artigo anterior. 

 

Artigo 74º - Processamento das Contraordenações e Aplicação das Coimas 
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1. A fiscalização, a instauração e a instrução dos processos de contraordenação, assim como a aplicação das 

respetivas coimas competem à Entidade Gestora. 

2. A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da contraordenação, o grau de culpa do 

agente e a sua situação económica e patrimonial, considerando essencialmente os seguintes fatores: 

a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente e o património público ou privado; 

b) O benefício económico obtido pelo agente com a prática da contraordenação, devendo, sempre que possível, 

exceder esse benefício. 

3. Na graduação das coimas deve ainda atender-se ao tempo durante o qual se manteve a infração, se for 

continuada.  

 

Artigo 75º - Produto das Coimas 

O produto da aplicação das coimas aplicadas reverte integralmente para a Entidade Gestora. 

 

 

 

CAPÍTULO VII - RECLAMAÇÕES 

 

Artigo 76º - Direito de Reclamar 

1. Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, por qualquer meio, perante a Entidade Gestora, contra qualquer 

ato ou omissão desta ou dos respetivos serviços ou agentes, que tenham lesado os seus direitos ou interesses 

legítimos legalmente protegidos. 

2. Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro de reclamações, nos termos previstos no Decreto-

Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, onde os utilizadores podem apresentar as suas reclamações. 

3. Para além do livro de reclamações a Entidade Gestora disponibiliza mecanismos alternativos para a 

apresentação de reclamações que não impliquem a deslocação do utilizador às instalações da mesma, 

designadamente através do seu sítio na Internet. 

4. A reclamação é apreciada pela Entidade Gestora no prazo de 22 dias úteis, notificando o utilizador do teor da 

sua decisão e respetiva fundamentação. 

5. A reclamação não tem efeito suspensivo, exceto quando for apresentada reclamação escrita alegando erros de 

medição do consumo de água, no caso de este ser utilizado como indicador do volume de águas residuais 

produzidas, suspendendo o prazo de pagamento das tarifas relativas ao serviço de águas residuais incluídas na 

respetiva fatura e caso o utilizador solicite a verificação extraordinária do contador após ter sido informado da 

tarifa aplicável. 

 

Artigo 77º - Inspeção aos Sistemas Prediais no Âmbito de Reclamações de 

Utilizadores 

1. Os sistemas prediais ficam sujeitos a ações de inspeção da Entidade Gestora sempre que haja reclamações de 

utilizadores, perigos de contaminação ou poluição ou suspeita de fraude. 
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2. Para efeitos previstos no número anterior, o proprietário, usufrutuário, comodatário e/ou arrendatário deve 

permitir o livre acesso à Entidade Gestora desde que avisado, por carta registada ou outro meio equivalente, com 

uma antecedência mínima de oito dias, da data e intervalo horário, previsto para a inspeção, em amplitude máxima 

de 2 horas. 

3. O respetivo auto de vistoria deve ser comunicado aos responsáveis pelas anomalias ou irregularidades, fixando 

o prazo para a sua correção. 

4. Em função da natureza das circunstâncias referidas no n.º 2, a Entidade Gestora pode determinar a suspensão do 

fornecimento de água. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 78º - Integração de Lacunas 

Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em 

vigor. 

 

Artigo 79º - Entrada em Vigor 

Este Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em Diário da República, à exceção dos artigos 

referentes à Secção III – Outras taxas, tarifas e preços, que produzirá efeitos 60 dias após a mesma. 
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ANEXO I - TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO  

(Projeto de execução) 

 

(nome e habilitação do autor do projeto) ..., residente em ....., telefone n.º …….., portador do BI n.º ………….., 

emitido em ……….., pelo arquivo de identificação de …………, contribuinte n.º ....., inscrito na (indicar 

associação pública de natureza profissional, quando for o caso) ......, sob o n.º ....., declara, para efeitos do disposto 

no n.º 1 do artigo 10.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação dada pelo decreto-lei n.º 

26/2010, de 30 de março, que o projeto de ...... (identificação de qual o tipo de operação urbanística, projeto de 

arquitetura ou de especialidade em questão), de que é autor, relativo à obra de ..... (identificação da natureza da 

operação urbanística a realizar), localizada em ..... (localização da obra (rua, número de polícia e freguesia), cujo 

.... (indicar se se trata de licenciamento ou autorização) foi requerido por .... (indicação do nome/designação e 

morada do requerente), observa: 

a) as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente .... (descriminar designadamente, as normas 

técnicas gerais e específicas de construção, os instrumentos de gestão territorial, o alvará de loteamento ou a 

informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar fundamentadamente as razões da não observância de 

normas técnicas e regulamentares nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo decreto-lei n.º 26/2010, de 30 de março); 

b) a recolha dos elementos essenciais para a elaboração do projeto nomeadamente … (ex: , a localização e a 

profundidade da soleira da câmara de ramal de ligação , etc), junto da entidade gestora do sistema público; 

c) a manutenção do nível de proteção da saúde humana com o material adotado na rede predial. 

 

(local), ... de ... de ...  

... (assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de 

identidade). 
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ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

(Nome)..., (categoria profissional)..., residente em ..., n.º ..., (andar) ..., (localidade) ..., (código postal), ..., inscrito 

no (organismo sindical ou ordem) ..., e na (nome da entidade titular do sistema público de água) sob o n.º ..., 

declara, sob compromisso de honra, ser o técnico responsável pela obra, comprovando estarem os sistemas 

prediais em conformidade com o projecto, normas técnicas gerais específicas de construção, bem como as 

disposições regulamentares aplicáveis e em condições de serem ligados à rede pública.  

(Local), ... de ... de ...  

(assinatura reconhecida). 
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ANEXO III - PARÂMETROS DE DESCARGA DA AUSTRA  

 

 

VALORES MÁXIMOS ADMISSÍVEIS E VALORES MÁXIMOS ADMISSIVEIS PONTUAIS PARA 

PARÂMETROS CARACTERÍSTICOS DAS ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS A REJEITAR NO 

SISTEMA DE ALCANENA 

 

 

 

QUADRO A 

 

Valores máximos admissíveis para parâmetros expressos em g/m
3 
das águas 

residuais a rejeitar no Sistema de Alcanena 

 

 

 
CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

SST 3000 3000 1500  

a 

definir 

caso 

a 

caso 

940 

CQO 5000 5000 3500 1145 

Cloretos 4500 4500 300 --- 

Sulfuretos 30 30 7.5 --- 

Sulfatos 2000 2000 1000 --- 

Crómio 90 12 60 --- 

Gorduras 50 50 --- --- 

Detergentes 2 2 2 2 --- 

 

 

VMA - Valor Máximo Admissível, entendido como valor médio diário determinado com base numa amostra 

representativa de água residual, descarregada no período de 24 horas. 

 

 

 

QUADRO B 

 

Valores máximos admissíveis pontuais para parâmetros expressos em g/m
3 
das 

águas residuais a rejeitar no Sistema de Alcanena 

 

 

 
CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

SST 4500 4500 2250  

a 

definir 

caso 

a 

caso 

1400 

CQO 10000 10000 7000 1700 

Cloretos 9000 9000 600 --- 

Sulfuretos 60 60 15 --- 

Sulfatos 4000 4000 4000 --- 

Crómio 150 24 70 --- 

Gorduras 100 100 --- --- 

Detergentes 2 2 2 2 --- 
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VMAP – Valor Máximo Admissível Pontual, entendido como valor determinado com base numa amostra aleatória 

pontual. 

 

Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se os seguintes valores limite para a utilização de tensioactivos: 

 

— Tensioactivos aniónicos: 2 mg MBAS
1 
.L

-1
 (expresso em lauril sulfato) 

 

— Tensioactivos não iónicos: 2 mg CTAS
2 
.L

-1
 (expresso em alquilfenoletoxilato) 

 

— Produtos com silicone: 2 mg.L
-1

 

 

 

1 — MBAS — Substâncias activas ao azul de metileno 

 

2 -  CTAS — Substâncias activas ao tiocianato de cobalto. 

 

 

QUADRO C 

 

Coeficientes específicos de poluição 

 

 

 
CL1 CL2 CL3 CL4 

CBO5 

(kg O2/ton pele) 
95 95 37 

 

a 

definir 

caso 

a 

caso 

CQO 

(kg O2/ton pele) 
260 260 28 

SST 

(kg /ton pele) 
140 140 47 

Cloretos (Cl) 

(kg /ton pele) 
170 170 30 

Sulfuretos 

(kg /ton pele) 
8.5 8.5 2.1 

Sulfatos 

(kg /ton pele) 
40 40 10 

Gorduras 

(kg /ton pele) 
19 19 7 

Crómio Total 

(Cr) 

(kg /ton pele) 

2.6* --- 2.6 

 

 

 * - Não inclui as águas que vão para o tanque de crómio para recuperação na estacão de 

recuperação do crómio 
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FÓRMULA DE CÁLCULO DO FATOR K 

 

  

Ki =a x( 1—Van de CBO5) + b x (1-Van de S) + c x (1- Van de SST) + d x (1- Van de Cr) 

                      Cei deCBO5}                  Cel de S                  Cei de SST)          Cei de Cr } 

 

+e x (Van de Gorduras ) + f x (1- Van de Cl) + g x  (1-Van de Nutrientes) 

            Cei de Gorduras)                Cei de Cl)            Cei de Nutrientes) 

 

 

em que: 

 

Van — valor analítico 

 

Cei — Coeficiente especifico da classe i 

 

a, b, c, d, e, f, g — peso relativo dos custos de tratamento de cada parâmetro 

 

Valores a adoptar: 

 a = 0.25 d= 0.15 

b = 0.20 e = 0.15 

c = 0.15 f = 0.10 
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REGULAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DE ALCANENA 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 

Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 

 

O presente Regulamento, cujas normas resultam do poder conferido pelas 

disposições estatutárias, aplica-se: 

 

1. Ao Lançamento das águas residuais domésticas e industriais na rede de coletores 

do Sistema de Alcanena. 

 

2. A deposição das lamas e resíduos gerados no Sistema de Alcanena. 

 

Artigo 2º 

Objetivos 

 

O presente Regulamento tem por objectivo: 

 

1. Proporcionar que o desenvolvimento resultante da atividade industrial se 

harmonize com as exigências de proteção ambiental e a qualidade de vida a que 

tem direito a população residente na bacia hidrográfica do rio Alviela. 

 

2. Assegurar que as descargas de águas residuais não afetem negativamente: 

 

a) A durabilidade e as condições hidráulicas de escoamento da rede de coletores; 

 

b) As condições de operação e manutenção da estação de tratamento; 

 

c) O destino final das lamas produzidas; 

 

d) A ecologia do meio recetor. 

 

3. Assegurar a cobertura global dos custos do Sistema (reintegração e encargos de 

operação/manutenção), bem como a sua distribuição pelos utilizadores, de acordo 

com a quantidade e qualidade das águas residuais descarregadas. 
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Artigo 3º 

Definições 

 

No texto do presente Regulamento, e para efeitos do seu entendimento e aplicação, 

adotaram-se as seguintes definições: 

 

a) “Aglomerado”: qualquer área em que a população e/ou atividades económicas se 

encontrem de forma suficientemente concentradas para que se proceda a 

drenagem conjunta das águas residuais urbanas e a sua condução para uma 

estação de tratamento de águas residuais ou para um ponto de descarga final; 

 

b) “Águas lixiviadas”: águas residuais obtidas a partir da desidratação das lamas e/ou 

de resíduos depositados em aterros; 

 

c) “Aguas Pluviais”: águas resultantes do escoamento das águas da chuva em áreas 

urbanas; 

 

d) «Águas Pluviais»: águas resultantes do escoamento de precipitação atmosférica, 

originadas quer em áreas urbanas quer em áreas industriais. Consideram -se 

equiparadas a águas pluviais as provenientes de regas de jardim e espaços verdes, 

de lavagem de arruamentos, passeios, pátios e parques de estacionamento, 

normalmente recolhidas por sarjetas, sumidouros e ralos. Podem ser 

descarregadas em meios recetores (rios, ribeiras, lagoas, etc.) sem depuração 

prévia na medida em que as suas características são compatíveis com o meio 

recetor; 

 

e) “Águas residuais domésticas”: as águas residuais de serviços e de instalações 

residenciais e serviços, essencialmente provenientes do metabolismo humano e de 

actividades domésticas; 

 

e) “Águas residuais industriais”: as águas residuais provenientes de qualquer tipo de 

atividade que não possam ser classificadas como águas residuais urbanas nem 

sejam águas pluviais; 

 

f) “Águas residuais urbanas”: as águas residuais domésticas ou a mistura destas com 

águas residuais industriais e/ou com águas pluviais; 

 

g) “Aterro Sanitário”: local com condições adequadas para a deposição final das 

lamas e resíduos sólidos produzidos pelo Sistema, ou pelas unidades industriais; 

 

h) «Avarias»: ocorrência detetada num coletor que necessite de medidas de 

reparação/renovação. Incluem-se não só as avarias, mas também defeitos causados 

por: 

 

 Seleção inadequada ou defeitos no fabrico dos materiais, deficiências na 

construção ou relacionados com a operação; 
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 Corrosão ou outros fenómenos de degradação dos materiais, externa ou 

internamente, principalmente (mas não exclusivamente) em materiais metálicos 

e cimentícios; 

 Danos mecânicos externos, por exemplo devidos à escavação, incluindo danos 

provocados por terceiros; 

 Movimentos do solo relacionados com efeitos provocados pelo gelo, por 

períodos de seca, por tráfego pesado, por sismos, por inundações ou outros; 

 

i) “Banhos de Caleiro”: águas concentradas em sulfuretos, resultantes do processo 

de depilação das peles; 

 

j) “Biogás”: gás obtido a partir da digestão das lamas ou de resíduos depositados em 

aterros; 
 

k) “Coeficiente específico de poluição”: carga poluente gerada por tonelada de pele 

entrada no processo de fabrico. (Anexo I - Quadro C); 

 

l) «Caudal»: o volume, expresso em m3, de águas residuais afluentes à rede de 

drenagem de águas residuais ao longo de um determinado período de tempo; 

 

m) “Entidade gestora”: AUSTRA — Associação dos Utilizadores do Sistema de 

Tratamento de Aguas Residuais de Alcanena; 

 

n) “Eutrofização”: o enriquecimento do meio aquático com nutrientes, sobretudo 

compostos de azoto e/ou de fósforo, que provoque o crescimento acelerado de 

algas e de formas superiores de plantas aquáticas, perturbando o equilíbrio 

biológico e a qualidade das águas em causa; 

 

o) «Inspeção»: atividade conduzida por funcionários da Entidade Gestora ou por esta, 

acreditados, que visa verificar se estão a ser cumpridas todas as obrigações 

decorrentes do presente Regulamento, sendo, em regra, elaborado um relatório 

escrito da mesma, ficando os resultados registados de forma a permitir à Entidade 

Gestora avaliar a operacionalidade das infraestruturas e tomar medidas corretivas 

apropriadas; 

 

p) «Lamas»: mistura de água e de partículas sólidas, separadas dos diversos tipos de 

água por processos naturais ou artificiais em estações de tratamento; 

 

q) «Medidor de Caudal»: dispositivo que tem por finalidade a determinação do volume 

de água residual produzido podendo, conforme os modelos, fazer a leitura do 

caudal instantâneo e do volume utilizado, ou apenas deste, e ainda registar esses 

volumes. Será de tipo mecânico ou eletromagnético e possuirá, eventualmente, 

dispositivo de alimentação de energia e emissão de dados; 

 

r) ”Unidade de Pré-tratamento individual” (UPI): o tratamento prévio das águas 

residuais de cada empresa ou entidade, destinado à redução da carga poluente, à 

redução ou eliminação de certos poluentes específicos, ou à regularização de 

caudais, de forma a tornar essas águas residuais aptas a serem rejeitadas na rede 

de coletores e a satisfazer os requisitos do Regulamento; 
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s) “Resíduos sólidos”: resíduos provenientes dos processos físico-químicos e 

mecânicos utilizados no Pré-tratamento e gerados nas unidades industriais; 

 

t) “Sistema coletor”: o Sistema de condutas, em geral enterradas, destinado a 

assegurar a condução das águas residuais domésticas e industriais; 

 

u) “Sistema de Alcanena”: conjunto das infraestruturas e dos equipamentos constantes 

do inventário realizado aquando da transferência do Sistema e do qual se encontra 

um exemplar na AUSTRA, nomeadamente a ETAR – Estação de Tratamento de 

Águas Residuais, o SIRECRO – Sistema de Recuperação de Crómio, a rede de 

coletores e os Aterros de Lamas e Resíduos; 

 

v) “Sistema de drenagem”: a rede fixa de coletores que, com as demais componentes 

de transporte e de elevação, fazem afluir as águas residuais urbanas a uma estação 

de tratamento ou a um ponto de descarga; 

 

w) «Sistema Separativo»: sistema constituído por duas redes de coletores, uma 

destinada às águas residuais domésticas e industriais e outra à drenagem de águas 

pluviais ou similares e respetivas instalações elevatórias e de tratamento e 

dispositivos de descarga final; 

 

x) “Tratamento primário”; o tratamento das águas residuais por qualquer processo 

físico, químico ou biológico, que envolva a decantação das partículas sólidas em 

suspensão, ou por outro processo em que a CBO5 das águas recebidas seja 

reduzida de, pelo menos, 20% antes da descarga, e o total das partículas sólidas em 

suspensão das águas recebidas seja reduzido de, pelo menos, 50%; 

 

y) “Tratamento secundário”: o tratamento das águas residuais por um processo que 

envolve, geralmente, um tratamento biológico com decantação secundária; 

 

z) “Tratamento terciário”: tratamento biológico em que se pretende diminuir os 

nutrientes e eventualmente executar a correção bacteriológica; 

 

aa) “Utilizador do Sistema de Alcanena”: entidade singular ou coletiva, pública ou 

privada, de cuja atividade resultem águas residuais, recolhidas e tratadas pelo 

Sistema de Alcanena; 

 

ab) “Associados da AUSTRA”: Todas as entidades cuja caraterização se encontra 

expressa nos estatutos; 

 

ac) “Operadores de Gestão de Resíduos”: Pessoas singulares ou coletivas, licenciadas 

ou concessionadas, responsáveis pela recolha, transporte, armazenagem, 

tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, bem como pelas operações de 

descontaminação dos solos e monitorização dos locais de destino final após o 

encerramento das respetivas instalações; 
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CAPITULO II 

 

CONDICIONAMENTOS RELATIVOS AS DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUAIS NAS REDES DE COLECTORES DO SISTEMA 

 

Artigo 4º 

Condicionamentos Gerais 

 

1. Sem prejuízo do disposto em legislação especial, é interdito o lançamento nos 

coletores de águas residuais do Sistema de Alcanena, qualquer que seja o seu tipo, 

diretamente ou por intermédio de canalizações, de: 

 

a) Águas pluviais; 

 

b) Águas residuais industriais resultantes do banho de crómio em que o teor deste 

metal seja superior ao indicado no Anexo I, Quadro B, medido pelo processo 

indicado pela entidade gestora; 

 

c) Produtos líquidos, sólidos, ou gasosos (por exemplo: gasolina, benzeno, nafta e 

gasóleo) que possam dar origem a substâncias inflamáveis ou explosivas; 

 

d) Águas residuais contendo líquidos, sólidos ou gases que, pela sua natureza 

química ou microbiológica (por exemplo: venenosos, tóxicos ou radioativos) ou 

em tal quantidade que, quer isoladamente, quer por interação com outras 

substâncias, possam constituir um elevado risco para a saúde pública ou para a 

conservação das redes de coletores e da ETAR de Alcanena; 

 

e) Águas com propriedades corrosivas capazes de danificarem ou porem em perigo 

as estruturas e equipamentos dos sistemas de drenagem, designadamente com 

pH inferiores a 3,0 ou superiores a 12,5; 

 

f) Lamas e substâncias sólidas ou viscosas (por exemplo: gorduras ou óleos que 

resultem de operações de manutenção ou do tratamento de resíduos) em 

quantidades ou dimensões tais que possam causar obstruções ou qualquer outra 

interferência com o funcionamento do Sistema; 

 

g) Entulhos, areias, lamas, cinzas, cimento, resíduos de cimento ou qualquer outro 

produto resultante da execução de obras; 

 

h) Quaisquer outras substâncias que, de uma maneira geral, possam obstruir e ou 

danificar os coletores e seus acessórios, ou causar danos nas instalações de 

tratamento e que prejudiquem ou destruam o processo de tratamento final. 

 

 

2. Previamente à sua descarga na rede de coletores, as águas residuais não podem ser 

diluídas com o objectivo de satisfazerem os limites estabelecidos no artigo 6º. 
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3. Sempre que nalgum troço ou troços de coletores de águas residuais se verificarem 

condições de excesso de capacidade hidráulica, terão os utilizadores ligados a esses 

troços de tomar medidas adequadas para obviar a essas situações. 

 

4. As águas residuais mencionadas na alínea b) no n. 1 deste artigo, devem ser 

recolhidas pela AUSTRA e enviadas para o SIRECRO. 

 

5. Só a Entidade Gestora, ou a entidade por ela mandatada, pode aceder aos 

coletores, sendo proibido a pessoas estranhas a esta proceder: 

a) À abertura de caixas de visita ou outros órgãos da rede; 

b) Ao tamponamento de ramais e coletores; 

c) À extração dos efluentes. 

 

Artigo 5º 

Condições de Descarga dos Banhos de Caleiro 

 

As águas residuais provenientes dos banhos de caleiro devem ser dessulfuradas e 

descarregadas nos coletores, no período compreendido entre as 0.00 h e as 3.00 h da 

manhã e com um valor de pH superior a 10 e inferior a 12,5.  

 

 

Artigo 6º 

Condições de Descarga nos Coletores 

 

1. Para que as águas residuais sejam admitidas no sistema de drenagem, os parâmetros 

característicos deverão satisfazer os limites dos Quadros constantes do Anexo I, de 

acordo com as classes estabelecidas no art. 8º. 

 

2. A Entidade Gestora pode exigir o pré-tratamento das águas residuais industriais 

pelos respetivos utilizadores (ver art. 11º), por forma a cumprirem os parâmetros 

de descarga previstos no Anexo I e a não colocarem em causa o funcionamento do 

Sistema de Alcanena e o cumprimento da Licença de descarga de águas residuais 

por parte da ETAR de Alcanena. 

 

 

Artigo 7º 

Descargas Acidentais 

 

1. Os utilizadores tomarão todas as medidas preventivas necessárias, designadamente 

a construção de bacias de retenção ou reservatórios de emergência, para que não 

ocorram descargas acidentais que possam infringir os condicionamentos referidos 

no artigo anterior. 

 

2. Os utilizadores deverão informar a entidade gestora sempre que se verifiquem 

descargas acidentais e tão rapidamente quanto possível. 
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3. No caso de ocorrer uma situação que, efetiva ou potencialmente, possa pôr em 

perigo a segurança das pessoas ou instalações, os utilizadores deverão comunicar 

de imediato a entidade gestora, para a adoção de medidas necessárias a 

minimização do risco. 

 

4. Os prejuízos resultantes de descargas acidentais serão objeto de indemnizações 

nos termos da Lei. 

 

 

 

CAPITULO III 

AUTORIZAÇÕES DE LIGAÇÃO AO SISTEMA 

 

Artigo 8º 

Classificação dos Utilizadores do Sistema 

 

1. Para efeitos deste Regulamento, os utilizadores do Sistema são subdivididos em 

sete classes: 

 

Classe 1 — Unidade industrial de curtumes que processe maioritariamente 

operações de ribeira;  

Classe 2 — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo 

completo crómio; 

Classe 2A — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo 

completo crómio, sem operações de depilação e caleiro; 

Classe 3 — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo 

completo vegetal ou com outro processo alternativo; 

Classe 3A — Unidade industrial de curtumes que processe pele em bruto — ciclo 

completo vegetal ou com outro processo alternativo, sem operações de depilação 

e caleiro; 

Classe 4 — Unidade industrial de curtumes que processe recurtume, tingimento e 

acabamentos; 

Classe 5 — Operadores de Gestão de Resíduos (Prestadores de Serviços); 

Classe 6 — Restantes unidades industriais e outros utilizadores; 

Classe 7 — Município. 

 

2. A classificação e reclassificação das empresas são realizadas por uma Comissão de 

Acompanhamento. 

 

3. A Comissão de Acompanhamento é composta por três elementos de reconhecida 

competência técnica, sendo um indicado pela entidade gestora (AUSTRA), um 

indicado pelo Município de Alcanena e um nomeado pelo Centro Tecnológico das 

Indústrias do Couro (CTIC).  
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4. As unidades industriais da Classe 1 que demonstrem à Comissão de 

Acompanhamento, transformar pelo menos 40% da sua produção até ao estado 

semiacabado ou ao estado acabado, passarão, no mês seguinte, a ser classificados 

nas Classes 2 (ou 2A) ou 3 (ou 3A) – o pedido de reclassificação é da 

responsabilidade do utilizador - mantendo-se aí até que estas condições sejam 

cumpridas. Em caso de retorno à situação anterior, o tempo mínimo de 

permanência será de seis meses e esta alteração produzirá efeitos no mês seguinte 

à reclassificação. 

 

5. As unidades industriais da Classe 4 em que as determinações analíticas 

demonstrem, em pelo menos dois resultados, descarregar sulfuretos, passarão, no 

mês seguinte àquele em que se verificar a segunda infração, a ser classificados nas 

Classes 2 ou 3, com um tempo mínimo de permanência de seis meses (o pedido de 

retorno à situação anterior é da responsabilidade do utilizador). 

 

6. Em caso de reincidência da situação descrita no ponto anterior, o tempo de 

permanência mínimo passa a ser de um ano. 

 

Artigo 9º 

Requerimentos 

 

1.  Os utilizadores do Sistema deverão requerer a respetiva autorização de descarga 

na rede de coletores, ou na ETAR, junto da entidade gestora através de 

preenchimento do modelo próprio constante no Anexo II, devendo ser entregue, 

aquando da formalização deste pedido, a quantia de 500 € (quinhentos euros) para 

custos de instrução do processo de adesão, cabendo ao Conselho de 

Administração da AUSTRA, o poder discricionário da autorização.   

 

2. A quantia referida no número anterior reverterá para a entidade gestora para 

efeitos de constituição de um fundo de maneio. 

 

3. O deferimento do pedido de ligação à rede de coletores será efetuado mediante 

envio ao requerente de autorização formal conforme modelo próprio constante no 

Anexo III, e será condicionado ao cumprimento do estabelecido no presente 

Regulamento e à capacidade do Sistema de Tratamento.  

 

4. Qualquer alteração aos termos destas autorizações só será efetuada na sequência 

de novos processos de licenciamento, nos termos da legislação em vigor, ou por 

efeito da adoção de medições diretas por parte do utilizador, que alterem as 

condições de base fornecidas pelo requerimento inicial, cabendo ao Conselho de 

Administração da AUSTRA poder discricionário na aprovação das novas 

alterações.  

 

5. De forma a suportar a análise do pedido de ligação à rede de coletores, ou de 

descarga diretamente na ETAR de Alcanena, o Conselho de Administração da 

AUSTRA poderá solicitar a entrega de elementos adicionais (por exemplo: entrega 

de uma memória descritiva descrevendo a atividade desenvolvida, ou a desenvolver, 

a análise quantitativa e qualitativa das águas residuais a descarregar, entre outros), a 

realização de reuniões ou a visita prévia às instalações do proponente. 
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Artigo 10º 

Caução 

 

 Todos os utilizadores autorizados a usar o Sistema, terão de caucionar a sua 

adesão com o valor da fatura correspondente a três vezes o caudal mensal 

requerido, sendo a mesma devolvida logo após ser solicitada pelo utilizador que 

pretenda desvincular-se do sistema, desde que a sua situação esteja regularizada. 

 

Artigo 11º 

Unidades de Pré-tratamento Individual (UPI) 

 

1. A instalação de Unidades de Pré-tratamento em cada unidade industrial é 

obrigatória e da inteira responsabilidade do utilizador do Sistema, cujos encargos 

suportará. 

 

2. Cada unidade de Pré-tratamento industrial será composta pelos Órgãos expressos 

na autorização de descarga, de acordo com a classe em que se insere cada 

utilizador. 

 

 

CAPITULO IV 

VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DESCARGA 

 

Artigo 12º 

Controlo 

 

1. Cada utilizador é responsável pelo cumprimento das autorizações específicas que 

lhe foram concedidas. 

 

2. Para verificação da responsabilidade enunciada no número anterior, a entidade 

gestora, ou a entidade por ela mandatada, poderá fazer análises aos principais 

parâmetros dos efluentes descarregados por todos os utilizadores e bem assim a 

aferição da medição do seu caudal, pelo menos uma vez por ano. 

 

3. Os resultados das análises efetuadas deverão constar de um relatório a 

apresentar pela entidade gestora, no prazo máximo de um mês, após o período 

analisado. 

 

4. O relatório resultante do autocontrolo referirá as caraterísticas do efluente e 

ainda eventuais problemas nas UPI’s. 

 

5. As empresas da Classe 5 que estiverem ligadas ao coletor descarregam, após 

tratamento, para um tanque de armazenamento e solicitam a respetiva análise 

(pH, SST, CQO e análise sensorial) à AUSTRA. Após a emissão do respetivo 

relatório que atestará as características do efluente, a AUSTRA autorizará ou 

recusará a sua descarga no coletor. 
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6. As empresas da Classe 5 que não estiverem ligadas ao coletor descarregam para 

os tanques de armazenamento existentes na ETAR de Alcanena. Durante o 

processo de descarga é recolhida uma amostra pelos técnicos da AUSTRA e 

posteriormente realizada a sua análise (pH, SST, CQO, densidade e análise 

sensorial). Após a emissão do respetivo relatório que atestará as características 

do efluente, a AUSTRA autorizará ou recusará a sua entrada na ETAR. No caso 

de esta ser recusada, cabe ao utilizador a remoção das águas residuais em causa, 

bem como os custos associados a esse procedimento. 

 

 

7. O custo das análises referidas no corpo deste artigo será faturado pela entidade 

gestora diretamente a cada utilizador. 

 

 

Artigo 13º 

Fiscalização 

 

1. A fiscalização do cumprimento do disposto no presente Regulamento será 

efetuada pela entidade gestora, ou por entidade por ela mandatada, e será 

exercida a partir do momento em que é requerida a ligação ao Sistema. 

 

2. A entidade gestora, ou a sua mandatada, poderá em qualquer altura efetuar as 

ações de fiscalização que entender necessárias, sendo todos os utilizadores do 

Sistema obrigados a autorizar todas as averiguações, consentindo a entrada nas 

unidades fabris a qualquer hora e sem necessidade de pré-aviso. 

 

3. Da ação de fiscalização resultará a elaboração de um relatório onde constarão os 

seguintes elementos: 

a) Local, data e hora do ato fiscalizador; 

b) Identificação do utilizador; 

c) Identificação dos intervenientes nesse ato, com identificação do 

representante do utilizador, 

d) Operações e controlos efetuados; 

e) Colheitas e medições realizadas; 

f) Análises efetuadas ou a efetuar; 

g) Outros factos oportunos, tais como ações de melhoria a realizar e proposta 

de prazo para a sua implementação. 

 

4. O teor do relatório referido no nº 3 será notificado ao utilizador no prazo 

máximo de 15 dias após a sua conclusão. 

 

5. De cada colheita serão feitas três amostras: 

 

 Uma destinada à entidade gestora; 

 Uma destinada ao utilizador;  

 Uma, devidamente lacrada e identificada, mantida em depósito pela entidade 

gestora para confirmação de resultados, no caso de se mostrar necessário. 
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     6. Qualquer reclamação sobre os resultados das análises efetuadas, deverá ser 

realizada no prazo de 10 dias e não terá quaisquer efeitos suspensivos imediatos 

sobre as consequências resultantes dessas mesmas análises, sem prejuízo de 

eventuais correções que posteriormente se provem ter de realizar. 

 

 

CAPITULO V 

MÉTODOS DE COLHEITA, MEDIÇÃO DE CAUDAIS E ANÁLISES 

 

Artigo 14º 

Colheita de Amostras 

 

1. As colheitas de amostras de águas residuais, para efeitos do presente Regulamento, 

serão realizadas nas ligações às redes de coletores. 

 

2. As colheitas de amostras de águas residuais podem ser do tipo pontual ou do tipo 

composta de 24 horas, a fim de poderem ser aferidos os limites dos Quadros 

constantes do Anexo I.  

 

Artigo 15º 

Medição de Caudais 

 

1. A medição de caudais, para efeitos deste Regulamento, será feita pelos 

equipamentos instalados pela entidade gestora, devendo os utilizadores, no caso de 

avaria do aparelho, comunicar tal facto à entidade gestora, no mais curto espaço de 

tempo possível. 

 

2. No caso dos utilizadores da Classe 5 que não estiverem ligadas ao coletor, a 

quantificação das águas residuais é realizada por pesagem do camião cisterna, na 

balança existente junto à ETAR, antes e após descarga. 

 

3. Em caso de avaria dos equipamentos de medição, por motivo imputável ao 

utilizador, o volume diário a considerar para efeito da tarifa referente ao período 

de imobilização, será o dobro da média diária dos últimos seis meses ou, na falta 

destes, o dobro do volume diário mais elevado dos meses já medidos. 

 

4. Verificando-se avaria num período em que a laboração seja comprovadamente 

menor que a média dos últimos meses (período de férias ou Natal), o volume a 

considerar para o cálculo da tarifa será a média de igual período do ano anterior. 

 

5. Em caso de destruição do equipamento, o volume a considerar para cálculo da 

tarifa será idêntico ao descrito no n.º 2 deste artigo. 

 

§ único:  Os equipamentos de medição referidos neste artigo, são, nomeadamente: 

 

1. Medidores de caudal, 

2. Contadores de água utilizada pelo utilizador; 

Os medidores de caudal, serão instalados à saída das UPI’s e os contadores de 

caudal junto às fontes de alimentação da unidade de produção. 
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A entidade gestora tem poder discricionário na instalação dos contadores de 

caudal, e bem assim como na escolha do equipamento de medição a utilizar para 

efeitos de cálculo da fatura.  

 

No caso de se optar pelo caudal de entrada, para efeitos do cálculo da fatura, este 

deverá ser reduzido em 10%. 

 

Artigo 16º 

Análises 

 

1. Os métodos analíticos a utilizar, quer nos processos de Autocontrolo, quer nas 

ações de fiscalização, são os estabelecidos na legislação em vigor, sendo todas as 

análises efetuadas obrigatoriamente em laboratórios da AUSTRA ou devidamente 

credenciados. 

 

2. Na comparação dos resultados das determinações analíticas efetuadas na amostra 

destinada à entidade gestora e na destinada ao utilizador, caso este tenha 

reclamado nos termos do n.º 5 do art. 13º do Regulamento do Sistema de 

Tratamento de Aguas Residuais de Alcanena, serão consideradas duas situações: 

 

Parágrafo 1 - A diferença entre os valores determinados pela entidade gestora e 

pelo utilizador são iguais ou inferiores a 20%. Neste caso será considerado o 

resultado mais favorável para o utilizador. 

 

Parágrafo 2- As diferenças referidas no parágrafo anterior são superiores a 20%. 

Neste caso, será efetuada uma contraprova, em outro laboratório credenciado. 

 

Se o resultado desta análise e o determinado pelo utilizador tiver uma diferença: 

 

a) < 20% - Será aplicado o estabelecido no parágrafo 1º, ou seja será 

considerado, para efeitos do cálculo da sanção o valor mais favorável para o 

utilizador. 

 

b) > 20% - Será considerado para efeito do cálculo da sanção o valor resultante 

da média dos resultados das três análises efetuadas. 

 

Os custos das análises realizadas naqueles laboratórios, serão imputados ao 

utilizador, exceto em caso de ganho de causa. 

 

 

CAPÍTULO VI 

TARIFAS 

 

Artigo 17º 

Âmbito de Aplicação 

 

1. O Sistema tarifário aplica-se a todos os utilizadores do Sistema qualquer que seja a 

sua natureza jurídica e qualquer que seja o tipo de efluentes rejeitados. 
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2. Para efeitos de enquadramento tarifário, os utilizadores são classificados nas sete 

classes definidas no artigo 8º do presente Regulamento. 

 

3. A cada uma das classes referidas no parágrafo anterior corresponde um 

coeficiente de ponderação tarifária (p), ajustado à natureza típica do seu efluente: 

 

a) Classe l: p1 = 11; 

 

b) Classe 2: p2 = 8,5; 

 

c) Classe 2A: p2A = 6,4; 

 

d) Classe 3: p3 = 8; 

 

e) Classe 3A: p3A = 6; 

 

f) Classe 4: p4 = 5,5; 

 

g) Classe 5: p5 = 11; 

 

h) Classe 6: p6 = 4. 

 

i) Classe 7: p6 = 0,5. 

 

 

4.  Valor mínimo de faturação: 75 euros/mês. 

 

5. Sempre que ocorra a situação prevista no art. 22º, os ponderadores enunciados no 

número anterior serão reduzidos em conformidade para cada caso particular. 

 

6. As situações atrás descritas aplicam-se ao Associados da AUSTRA, sendo que os 

não associados terão um agravamento de 20% no valor total da tarifa, tendo em 

atenção a tipologia de classe onde se insere. 

 

 

Artigo 18º 

Custos Relevantes 

 

1. Para cálculo das tarifas serão relevantes os custos fixos e variáveis inerentes ao 

Sistema, acrescidos de um montante de sustentabilidade definido pelo Conselho de 

Administração. 

 

2. Consideram-se custos fixos, os trabalhos especializados, a vigilância e segurança, 

os honorários, a conservação e reparação, os gastos administrativos, 60% da 

energia elétrica, 90% da água, as rendas e alugueres, os seguros, os gastos com o 

pessoal, as depreciações e amortizações, as licenças e os gastos de financiamento. 

 

3. Consideram-se custos variáveis, todos os encargos resultantes da exploração do 

Sistema que não se enquadrem no número anterior. 
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4. Para o cálculo do valor dos trabalhos de conservação e reparação referidos no n.º 

2 deste artigo, serão relevantes os valores definidos pela entidade gestora, nos 

termos do contrato de concessão do Sistema. 

 

 

Artigo 19º 

Fórmula de Cálculo 

 

1. A tarifa a pagar será composta por uma parte fixa (X) e outra variável (Y), tendo a 

seguinte fórmula genérica: 

 

T=X+Y+Z 

 

a) A parte fixa (X) corresponde aos custos fixos, referidos no artigo anterior e 

será distribuída pelos utilizadores durante doze meses no ano. 

 

b) A parte variável (Y) corresponde aos custos variáveis mensais referidos no 

artigo anterior. 

 

c) A componente (Z) corresponde a um fator de sustentabilidade cujo montante 

será definido mensalmente pelo Conselho de Administração. 

 

 

Artigo 20º 

Cálculo da Parte Fixa 

 

a) A parte fixa (X) será calculada tendo por base a média ponderada dos custos 

fixos, obtida pela fórmula seguinte: 

 

                 Custos fixos  

       X  = ____________________________________________________________ 

          V1 x p1 + V2 x p2 +  V2A x p2A + V3 x p3 + V3A x p2A + V4 x p4 + V5 x p5 + V6 x p6 + V7 x p7  

 

em que: 

 

X = tarifa média mensal ponderada; 

 

Custos fixos – custos fixos (relativos ao mês anterior)  

 

Vn= volume mensal rejeitado por cada classe; 

 

p = ponderadores enunciados no n.º 3 do artigo 17º. 

 

Parágrafo 1 - Havendo utilizadores que beneficiem da redução do ponderador, 

nos termos do n.º 4 do art. 17º e do art. 22º, a fórmula da tarifa média ponderada 

(X) incluirá separadamente a média ponderada de caudal (qn) desses utilizadores, 

afetados do respetivo ponderador reduzido. 
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2. A parte fixa mensal devida por cada utilizador (xi) será a seguinte: 

 

a) Classe 1: xli = X x pl x qli; 

 

b) Classe 2: x2i = X x p2 x q2i; 

 

c) Classe 2A: x2Ai = X x p2A x q2Ai; 

 

d) Classe 3: x3i = X x p3 x q3i; 

 

e) Classe 3A: x3Ai = X x p3A x q3Ai; 

 

f) Classe 4: x4i = X x p4 x q4i; 

 

g) Classe 5: x5i = X x p5 x q5i; 

 

h) Classe 6: x6i = X x p6 x q6i; 

 

i) Classe 7: x7i = X x p7 x q7i; 

 

 

Artigo 21º 

Cálculo da Parte Variável 

 

1. A parte variável (Y) será calculada tendo por base a média ponderada dos 

custos variáveis, obtida pela fórmula seguinte: 

 

Custos variáveis mensais 

       Y = _____________________________________________________________ 

             V1 x p1 + V2 x p2 +  V2A x p2A + V3 x p3 + V3A x p2A + V4 x p4 + V5 x p5 + V6 x p6 + V7 x p7 

 

em que: 

 

Y= tarifa média mensal ponderada; 

Vn= volume mensal rejeitado por cada classe; 

p = ponderadores enunciados no n.º 3 do artigo 17º. 

 

Parágrafo 1 - Havendo utilizadores que beneficiem da redução do ponderador, 

nos termos do n.º 4 do art. 17º e do art. 22º, a fórmula da tarifa média ponderada 

(Y) incluirá separadamente a quota volumétrica (vi) desses utilizadores, afetados do 

respetivo ponderador reduzido. 

 

2. A parte variável mensal devida por cada utilizador (yi) será a seguinte: 

 

a) Classe 1: yli =Y x pl x vli; 

  

      b) Classe 2: y2i = Y x p2 x v2i; 
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      c)   Classe 2A: y2Ai = Y x p2A x v2Ai; 

 

d) Classe 3: y3i = Y x p3 x v3i; 

 

e) Classe 3A: y3Ai = Y x p3A x v3Ai; 

 

      f)  Classe 4: y4i = Y x p4 x v4i; 

 

g) Classe 5: y5i = Y x p5 x v5i; 

 

h) Classe 6: y6i = Y x p6 x v6i; 

 

i) Classe 7: y7i = Y x p7 x v7i; 

 

 

3. O volume mensal rejeitado por cada utilizador (vi) é apurado pela entidade gestora 

pela leitura dos equipamentos de medição, definidos no art. 15º. 

 

4. No caso dos utilizadores da Classe 5, a quantificação do valor a pagar está ainda 

dependente da carga poluente associada. Assim: 

 

 Se os valores de CQO e SST forem menores ou iguais aos VMA – Valor Máximo 

Admissível definidos no Anexo I - Quadro A – Classe 5, o valor a pagar por m3 é 

o obtido pela aplicação das fórmulas anteriormente apresentadas; 

 Se os valores de CQO e/ou SST forem superiores a esses VMA - Valor Máximo 

Admissível, será aplicada uma taxa associada ao excesso de poluição, com 

reflexos nos custos de tratamento das águas residuais e nos custos de 

tratamento das lamas: 0,20 € / kg de CQO em excesso e 0,05 € / kg de SST em 

excesso. 

 

Artigo 22º 

Incentivos ao Progresso Técnico 

 

1. Sempre que, por influência da adoção de tecnologias menos poluentes ou de novos 

processos de fabrico, se verifique uma diminuição da carga poluente relativamente 

aos coeficientes específicos de cada classe definidos no Anexo 1 - quadro C, o 

ponderador será reduzido em função de um fator (K), calculado para o efeito. 

 

2. O fator K referido no ponto anterior, será fixado pela entidade gestora depois de 

efetuado um estudo analítico caso a caso, da responsabilidade do utilizador. 

 

3. O cálculo do fator K será efetuado, para cada classe e utilizador, de acordo com a 

fórmula geral descrita junto ao quadro C, do Anexo I. 

 

 

 

 



REGULAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE 

ALCANENA 

 

 Página 19 de 33 

 

Artigo 23º 

Cobrança 

 

A tarifa será mensalmente posta à cobrança até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que 

diz respeito. 

 

Artigo 24º 

Pagamento 

 

1 - O prazo de pagamento da tarifa decorre desde o 16º dia do mês em que foi posta a 

fatura à cobrança, até ao último dia útil do mesmo mês. 

2 - O não pagamento da fatura no prazo previsto no número anterior, para além da 

suspensão de direitos e corte da ligação do utilizador ao Sistema, origina a cobrança 

adicional de um montante de agravamento corresponde a 10% por cada mês ou fração, 

sobre a tarifa em atraso. 

3 - O Corte da ligação prevista no n.º 2 só pode ocorrer após advertência, por escrito, 

com a antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data em que o mesmo 

venha a ter lugar. 

4 - A advertência a que se refere o número anterior deve informar dos meios para 

evitar o corte da ligação ao sistema.    

 

 

Artigo 25º 

Suspensão da Aplicação do Tarifário 

No caso de cessação definitiva de atividade por parte de algum utilizador, este deverá 

comunicar à entidade gestora com um mês de antecedência, sem o que será devida a 

tarifa normalmente paga até ao segundo mês seguinte ao da sua comunicação. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS COIMAS E DAS SANÇÕES ACESSÓRIAS 

 

Artigo 26º 

Âmbito de Aplicação 

 

1 - A instauração e a instrução dos processos de contra ordenação, assim como a 

aplicação das respetivas coimas e sanções acessórias competem à Entidade Gestora. 

 

2 - As sanções previstas no presente Regulamento aplicam-se a todos os utilizadores 

do Sistema de Alcanena. 

 

3 - O regime legal e de processamento das contra ordenações rege-se pelo presente 

Regulamente e, em tudo o que o mesmo não previr, pelo regime previsto na Lei nº 

50/2006, de 29 de Agosto, na redacção dada pela Lei 89/2009 de 31/8, com as 

necessárias adaptações. 
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Artigo 27 º 

Classificação das contra ordenações  

 

Para determinação da coima aplicável e tendo em conta a relevância dos direitos e 

interesses violados, as contra ordenações classificam-se em leves, graves e muito 

graves.  

 

Artigo 28 º 

Montantes das coimas  

 

1 - A cada escalão classificativo da gravidade das contra ordenações corresponde uma 

coima, variável em função do grau de culpa. 

 

2 - Às contra ordenações leves correspondem as seguintes coimas: 

 

a) Em caso de negligência, de 100 euros a 1.000 euros e, em caso de dolo, de 

1.500 euros a 5.000 euros;  

 

3 - Às contra ordenações graves correspondem as seguintes coimas: 

 

a) Em caso de negligência, de 1.500 euros a 30.000 euros e, em caso de dolo, de 

35.000 euros a 60.000 euros;  

 

4 - Às contra ordenações muito graves correspondem as seguintes coimas: 

 

a) Em caso de negligência, de 65.000 euros a 150.000 euros e, em caso de dolo, 

de 160.000 euros a 1.000.000 euros. 

 

Artigo 29 º 

Reincidência 

 

1 - É punido como reincidente quem cometer uma infração muito grave ou uma 

infração grave praticada com dolo, depois de ter sido condenado por uma infração 

muito grave ou grave. 

2 - A contra ordenação pela qual tenha sido condenado não releva, para efeitos de 

reincidência se entre as duas tiver decorrido o prazo de prescrição da primeira.  

3 – Em caso de reincidência, os limites mínimos e máximos da coima são elevados em 

um terço do respetivo valor. 

 
Artigo 30 º 

Da prescrição 

A prescrição do procedimento, das coimas e das sanções acessórias, ocorre nos 

termos do art.º 40º da Lei 50/2006, de 29 de Agosto. 

 

Artigo 31 º 

Contra ordenações 

1º Constitui contra ordenação leve: 
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a) O deficiente funcionamento ou paralisação das unidades de pré-tratamento 

individual (UPI), que não tenha origem em operações de manutenção e 

conservação devidamente planeadas, ou nas que forem imputadas à quebra de 

fornecimento de energia;  

b) Incumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 7º do presente 

Regulamento; 

c) A falta de entrega dos documentos previstos no n.º 5 do artigo 9º do presente 

regulamento.  

d) Incumprimento dos valores máximos admissíveis (VMA), previstos no Anexo I 

Quadro A do Regulamento, quando estes forem excedidos em mais de 20% e 

até 100%, no máximo; 

e) Incumprimento dos valores máximos admissíveis pontuais (VMAP) previstos no 

Anexo I Quadro B do Regulamento, quando estes forem excedidos em mais de 

20% e até 100%, no máximo; 

 

2º Constitui contra ordenação grave: 

a) Incumprimento das condições gerais definidas pelo artigo 4º do presente 

Regulamento; 

 

b) Incumprimento das condições definidas pelo artigo 5º do presente 

Regulamento;  

c) Incumprimento dos valores máximos admissíveis (VMA), previstos no Anexo I 

Quadro A do Regulamento, quando estes forem excedidos em mais de 100%; 

d) Incumprimento dos valores máximos admissíveis pontuais (VMAP) previstos no 

Anexo I Quadro B do Regulamento, quando estes forem excedidos em mais de 

100%; 

e) Não cumprimento das determinações fundamentadas da entidade gestora no 

que respeita a correção de quaisquer irregularidade detetadas e que sejam 

suscetíveis de provocar prejuízos no funcionamento normal de todo o Sistema 

de tratamento de Alcanena;  

f) Avaria, por motivo imputável ao utilizador, dos equipamentos de medição; 

3º Constitui contra ordenação muito grave: 

a) Execução de ligações à rede de coletores existente sem a prévia autorização da 

Entidade Gestora;  

b)  A não aceitação das obrigações estabelecidas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 13º, 

nomeadamente o impedimento à fiscalização do cumprimento deste 

Regulamento e de outras normas vigentes, por funcionários da Entidade 

Gestora ou de entidade por ela mandatada;  

c) A realização de atos de coação e injúrias aos funcionários, devidamente 

identificados, da Entidade Gestora ou de entidade por ela mandatada; 

d) Destruição dos equipamentos de medição;  

e) Violação da selagem das tampas das caixas de visita dos coletores; 

f) Escoamento, para o sistema, de águas residuais à margem dos equipamentos 

destinados à medição dos caudais. 
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Artigo 32º 

Da Sanção aplicável  

 

1 - A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da contra 

ordenação, do grau de culpa do utilizador e a sua situação económica e patrimonial, 

considerando essencialmente os seguintes fatores: 

 

a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente e o Sistema de 

Alcanena; 

b) O benefício económico obtido pelo utilizador com a prática da contra 

ordenação; 

c) O tempo durante o qual se manteve a infração, se for continuada. 

d) A conduta anterior e posterior e as exigências de prevenção. 

 

2 - O produto da aplicação das coimas aplicadas reverte integralmente para a Entidade 

Gestora. 

 

Artigo 33º 

Sanções acessórias 

 

Será cortada a ligação do utilizador ao Sistema, sempre que se verifique reincidência, 

das infrações previstas nas alíneas a), b), e) f) e g) do nº 2 e nas alíneas a), b), c), d) e e) 

do nº 3 do artigo 31º.  

Parágrafo 1 – Todo o utilizador que sofra um corte na ligação ao Sistema, sem 

prejuízo de outras sanções impostas pela legislação em vigor, terá de pagar uma taxa 

equivalente a três vezes o valor da fatura mais elevada dos últimos seis meses, sendo o 

valor mínimo de 1.000 €.  

Parágrafo 2 - Os custos inerentes ao corte da ligação e posterior restabelecimento, 

são da responsabilidade do utilizador.  

Parágrafo 3 – O restabelecimento da ligação terá de ser efetuado num prazo máximo 

de um dia útil após a normalização, por parte do utilizador, das anomalias verificadas 

e/ou dos pagamentos devidos. 

 

Artigo 34º 

Suspensão da sanção  

 

1 - A entidade gestora, que procedeu à aplicação da sanção acessória pode suspender 

a sua execução, condicionando-a ao cumprimento de certas obrigações, 

nomeadamente as entendidas necessárias para a regularização das situações ilegais e à 

reparação dos danos. 

2 - O tempo de suspensão é fixado entre um e três anos, contando-se o seu início a 

partir da data em que se esgotar o prazo da impugnação para o Tribunal Arbitral da 

decisão condenatória. 
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3 - Decorrido aquele tempo sem que haja a prática de qualquer contra ordenação 

grave ou muito grave e sem a violação das obrigações impostas, fica a sanção sem 

efeito, procedendo-se em caso contrário à execução da mesma.  

 
CAPÍTULO VIII 

OUTROS UTILIZADORES DO SISTEMA 

 

Artigo 35º 

Utilizadores não ligados ao Sistema de Coletores  

 

São também considerados utilizadores do Sistema as indústrias de curtumes e outras 

cuja ligação à rede de coletores não seja viável, simultaneamente não apresentem 

dimensão para possuir estação de tratamento própria e cujos efluentes tenham como 

destino final a ETAR de Alcanena. 

 

 

Artigo 36º 

Condições de Rejeição e Medição de Caudais 

 

1. Os efluentes produzidos por estas unidades industriais deverão ser submetidos a 

pré-tratamento, de acordo com o estabelecido no artigo 11º do presente 

Regulamento e armazenados em tanques ou fossas estanques.  

2. O esvaziamento dos tanques referidos no número anterior, será efetuado mediante 

solicitação do utilizador à entidade gestora do Sistema, sempre que estes atinjam ¾ 

da sua capacidade. 

 

Artigo 37º 

Aplicação de Presente Regulamento 

 

A estes utilizadores aplica-se a totalidade do presente Regulamento. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DISP0SIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS 

 

Artigo 38º 

Período de Vigência 

 

1. O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua aprovação em 

Assembleia Geral. 

 

Artigo 39º 

Diferendos 

 

1. Os diferendos que surjam entre a entidade gestora e os seus 

associados/utilizadores que não possam ser dirimidos por acordo, e que não se 

refiram a questões relacionadas com o pagamento da tarifa pela utilização do 

sistema, serão submetidos a um Tribunal Arbitral composto por 3 juízes árbitros. 
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2. Para o efeito, cada uma das partes designara um árbitro e o terceiro, que 

presidirá, será nomeado por acordo dos restantes ou, na falta de acordo, pelo 

Tribunal de Relação de Lisboa. 

 

3. O Tribunal Arbitral decidirá “ex aequo et bono” e das suas decisões não caberá 

recurso. 

 

4. O Tribunal Arbitral funcionará na sede da entidade gestora escolhendo as partes, 

para execução da sentença, o foro da comarca de Alcanena com expressa 

renúncia a qualquer outro. 

 

5. Os custos e encargos do funcionamento do Tribunal Arbitral serão suportados 

pelas partes na proporção do seu decaimento. 

 

 

Documentos de Referência: 

  

 Licença de utilização de recursos hídricos para rejeição de águas residuais – ETAR 

de Alcanena; 

 Regulamento do serviço de saneamento de águas residuais urbanas de Alcanena; 

 Estatutos da AUSTRA 
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ANEXO I 

 

 

 

                 VALORES MÁXIMOS ADMISSÍVEIS E VALORES MÁXIMOS 

ADMISSIVEIS PONTUAIS PARA PARÂMETROS CARACTERÍSTICOS 

DAS ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS A REJEITAR NO SISTEMA DE 

ALCANENA 

 

 

 

QUADRO A 

 

Valores máximos admissíveis para parâmetros expressos em g/m3 (mg/L) das 

águas residuais a rejeitar no Sistema de Alcanena 

 

 

 CL1 CL2 CL2A CL3 CL3A CL4 CL5 CL6 CL7 

SST 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000 4.500  500 

CQO 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6.000 10.000 a 700 

Cloretos 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000 300 --- definir 

caso 

--- 

Sulfuretos 30 30 7,5 30 7,5 7,5 --- a --- 

Crómio 

Total 

90 90 90 15 15 60 --- caso --- 

Gorduras 500 500 500 500 500 50 ---  --- 

 

VMA - Valor Máximo Admissível, entendido como valor médio diário determinado 

com base numa amostra representativa de água residual, descarregada no 

período laboral 
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QUADRO B  

 

Valores máximos admissíveis pontuais para parâmetros expressos em g/m3  

(mg/L) das águas residuais a rejeitar no Sistema de Alcanena 

 

 CL1 CL2 CL2A CL3 CL3A CL4 

SST 39.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.000 

CQO 45.000 36.000 36.000 36.000 36.000 18.000 

Cloretos 45.000 36.000 36.000 36.000 36.000 900 

Sulfuretos 100 60 15 60 15 15 

Crómio 

Total 

150 150 150 30 30 90 

Gorduras 700 700 700 700 700 70 

 

VMAP – Valor Máximo Admissível Pontual, entendido como valor determinado com 

base numa amostra aleatória pontual. 
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QUADRO C 

 

Coeficientes específicos de poluição 

 

 

 CL1, CL2 e 

CL2A 

CL3 e 

CL3A 
CL4 CL6 

CBO5 
(kg O2/ton pele) 

135 135 30  

a 

definir 

caso 

a 

caso 

CQO 
(kg O2/ton pele) 

260 260 50 

SST 
(kg /ton pele) 

140 140 47 

Cloretos 

(Cl) 
(kg /ton pele) 

170 170 30 

Sulfuretos 
(kg /ton pele) 

8,5 8,5 0,5 

Gorduras 
(kg /ton pele) 

19 19 4 

Crómio 

Total (Cr) 
(kg /ton pele) 

3,0 * --- 2,6 

 

* - Não inclui as águas dos banhos de crómio que vão para recuperação no SIRECRO 
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FÓRMULA DE CÁLCULO DO FATOR K 

 

  

Ki =a x ( 1—Van de CBO5) + b x (1-Van de S) + c x (1- Van de SST) + d x (1- Van de Cr) 

                  Cei deCBO5}           Cel de S                 Cei de SST)  Cei de Cr } 

 

+ e x (Van de Gorduras ) + f x (1- Van de Cl) + g x  (1- Van de Nutrientes) 

          Cei de Gorduras)               Cei de Cl)                Cei de Nutrientes) 

 

 

em que: 

 

Van — valor analítico 

 

Cei — Coeficiente especifico da classe i 

 

a, b, c, d, e, f, g — peso relativo dos custos de tratamento de cada parâmetro 

 

Valores a adotar: 

 a = 0,25 d= 0,15 

b = 0,20        e = 0,15 

c = 0,15 f = 0,10 
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ANEXO II 

 

 

 

REQUERIMENTOS PARA PEDIDO DE LIGAÇÃO 

AO SISTEMA DE ALCANENA 
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REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE LIGAÇÃO 

AO SISTEMA DE ALCANENA 

DE UNIDADE INDUSTRIAL DE CURTUMES  

 

 

 

 

O ................................................ (requerente), da unidade industrial..............................., 

com o número de pessoa colectiva..............................., Localizada em.........................., 

freguesia .........................................., processando............ ton/dia de peles, pelo processo 

de fabrico ........................, vem requerer a V. Ex.a a autorização de descarga das suas 

águas residuais industriais, no coletor .................... do Sistema de Alcanena, com um 

caudal máximo diário ........... (m3/dia) e um caudal médio horário ............. (m3/h), em 

conformidade com as normas constantes do Regulamento do Sistema de Tratamento 

de Aguas Residuais de Alcanena. 

 

 

 

 Sim         Não 

Tem medidor de caudais    

 

 

 

Pede deferimento 

 

Data,                

Nome,                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE 

ALCANENA 

 

 Página 31 de 33 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE LIGAÇÃO 

AO SISTEMA DE ALCANENA  

PARA OUTRAS UNIDADES  

 

 

 

 

 

O ................................................ (requerente), da unidade..............................., com o 

número de pessoa colectiva..............................., Localizada em.........................., freguesia 

.........................................., vem requerer a V. Ex.a a autorização de descarga das suas 

águas residuais, no coletor .................... do Sistema de Alcanena, com um caudal máximo 

diário ........... (m3/dia) e um caudal médio horário ............. (m3/h), em conformidade com 

as normas constantes do Regulamento do Sistema de Tratamento de Aguas Residuais 

de Alcanena. 

 

 

 

 Sim         Não 

Tem medidor de caudais    

 

 

 

Pede deferimento 

 

Data,                

Nome,                   
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ANEXO III 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE LIGAÇÃO AO SISTEMA DE 

ALCANENA 
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AUTORIZAÇÃO DE LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ALCANENA 

 

(emitida nos termos do Regulamento do Sistema de Tratamento de Águas  

Residuais de Alcanena) 

 

1 - Identificação da Utilização 
 

Número:  ___ / ____ 

Data de emissão:  ___ / ___ / ____ 

Data de validade:  ___ / ___ / ____ 

 

2 - Identificação do Titular 
 

Nome:  ___________________ 

NIF:  ___________________ 

Morada:  ___________________ 

 

3 - Localização da Utilização 
 

Morada:  ___________________ 

Freguesia:  ___________________ 

Concelho:  ___________________ 

Distrito:  ___________________ 

 

4 - Caraterização da Unidade Industrial 
 

Atividade Desenvolvida:  ___________________ 

Instalações:  ___________________ 

Licenciamentos:  ___________________ 

 

5 - Caraterização da Utilização 
 

Classe:  ___________________ 

Ano de início da rejeição:  ___________________ 

Sistema de tratamento:  ___________________ 

Medição de caudal:  ___________________ 

Caudal máximo descarga: ___________________ 

 

6 - Origens 

 

Doméstica:___________    Atividade industrial:_________  Outras: __________ 

 

7 - Condições gerais 

 

8 - Condições específicas 

 

9 - Outras condições 

 

10 - Anexos 

 



 
 

AREA DE INTERVENÇÃO

PROPOSTA

ID Caixa de Visita

CCCvv6 Prox. MSni5.022.A

CCCvv7 VMnd1.058.01

CCCvv3 MSnd5.043.00

CCCvv4 VMnd1.049.00

CCCvv5 GXnd7.040.00

ID Caixa de Visita

CCCvs1 VMnd1.008.00

CCCvs3 MSnd5.001.00

CCCvs4 MSed5.023.00

CCCvs7 GXnd4.002.02

Legenda:

1ª Prioridade implementação imediata

2ª Prioridade implementação em sequência

Câmaras de Controlo de Caudal

Cada CCC será composta por dois colectores, doméstico e pluvial, ligadas por tubagem 

em inox passa muros. No colector doméstico será instalado a válvula de controlo de 

caudal, bem como válvulas de gilhotina para possiblitar by-pass para manutenção. No 

colector pluvial será instalado uma válvula de maré anti retorno.

Nos pontos acima indicados será executado a escavação e corte do colector existente. 

O corte do colector será efectuado recorrendo a métodos não destrutivos de forma a 

manter a integridade e estabilidade dos troços a jusante e montante da caixa a 

construir.

Após a execução da escavação e do corte do colector existente, será avaliada a 

viabilidade de execução da laje de fundo sob o colector existente. Caso não seja 

julgado possível, a laje de fundo terminará à face da parede do colector.

Os enchimentos deverão ser executados de forma a assegurar uma pendente mínima 

de 5%, salvo especificação mais exigente.

As CCCvv deverão ser construidas de acordo com a peça desenhada nº 20, documento 

integrado no Plano Estratégico para o Concelho de Alcanena 

DESCRIÇÃO DOS 

TRABALHOS

Implementar, numa segunda fase, as seguintes câmaras de controlo de caudal, para 

redução das afluências indevidas com origem na precipitação na chegada à ETAR.
IMPLEMENTAÇÃO

Saneamento Doméstico 

Propõe-se a implementação de câmaras de controlo de caudal com válvulas de vórtice 

para o controlo do escoamento direto (afluências indevidas com origem na 

precipitação)

Implementar as CCC com válvulas de vortice nos cinco pontos assinalados no Plano 

Estratégico.



 

AREA DE INTERVENÇÃO

PROPOSTA

Localização

SMC1 - Câmara de 

Monitorização 

Sistema de Monsanto

MSni5.025.00

SMC2 - Câmara de 

Monitorização 

Sistema de Vila 

Moreira

VMi4.056.00

SMC3 - Câmara de 

Monitorização 

Sistema de Gouxaria

GXi6.001.01

Colector Caixa

MSni6.019A

MSni1.029

MSni5.022.A

VMni4.087.00

VMni4.001.00

GXni7.110

GXni2.022

GXni4.002

GXni6.010

Legenda:

1ª Prioridade implementação imediata

2ª Prioridade implementação em sequência

DESCRIÇÃO DOS 

TRABALHOS

Saneamento Industrial

Propõe-se a requalificação e a adição de cloreto férrico em 3 estações de pré-

tratamento e de monitorização, como medida de controlo da concentração de 

sulfuretos na massa líquida. 

De forma a  proceder ao balanço hídrico global em cada emissário é tambem proposto a 

instalação de medidores de caudal (altura e velocidade do escoamento) nas estações 

IMPLEMENTAÇÃO

Será adicionado depositos de cloreto de ferro, em 3 pontos da rede industrial, por 

emissário, nomeadamente nas câmaras:

Cada estação de pré-tratamento será equipada com um sistema que deverá 

contemplar reservatórios de armazenamento de reagentes de 15 m3 e bombas 

doseadoras em conformidade com as peças desenhadas nº 12 a 16. As referidas 

estações de pré-tratamento seram também equipadas com medidores de 

concentração de sulfuretos dissolvidos de temperatura, caudal e pH da massa líquida 

em contínuo.

Em cada caixa de visita identificada será colocado um medidor de caudal do tipo sem 

contacto que utiliza as tecnologias de radar e ultrassónica para efectuar as medições. 

Cada caixa de visita deverá ser preparada com os devidos acessorios para colocação do 

equipamento bem como os meios de comunicação da informação e onde alimentação 

energética a definir pelo fornecedor do equipamento.

De forma a proceder ao balanço hidrico seram instalados medidores de caudais em 12 

pontos estratégicos identificados na rede de colectores em adição aos já previstos nas 

SMC:

Monsanto

Vila Moreira

Gouxaria



 

AREA DE INTERVENÇÃO

PROPOSTA

ALCURTE CURTUMES SA Gouxaria Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

ANTÓNIO DA SILVA SANTARÉM Gouxaria - Instalar Contador

ANTONIO FELICIANO JORGE & FILHOS LDA Gouxaria - Reabilitar e Reequipar a UPI

ANTONIO NUNES DE CARVALHO, S.A. Gouxaria
Util izadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

ARLINDO PICADO VIEIRA Gouxaria Util izadores com fase ribeira / caleiro Instalar Contador

ARNALDO JOAO MOREIRA CRUZ HERDEIROS Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

AUGUSTO SILVA MARTINS MARQUES Gouxaria - Instalar Contador

BRILHASAVANA-UNIPESSOAL,LDA Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

C. R. PELES, LDA Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

CAMBIARESTA-PRODUÇÕES EM PELE, LDA Gouxaria - Reabilitar e Reequipar a UPI

CANDIDO LOPES & FILHO LDA Monsanto - Reabilitar e Reequipar a UPI

CARDOSO & OLIVEIRA, LDA. Monsanto - Reabilitar e Reequipar a UPI

COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, S.A. Gouxaria Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTMAR - CURTUMES MARTINS E FILHOS, LDA. Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES APRÍGIOS, LDA. Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES BENJAMIM, LDA Gouxaria Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES BOAVENTURA, LDA - I Vila Moreira Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES BOAVENTURA, LDA - II Monsanto
Utilizadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES HUMBERTO REIS UNIPESSOAL, LDA Gouxaria - Instalar Contador

IMPLEMENTAÇÃO CURTUMES IBERIA, S.A. - I Vila Moreira
Util izadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES IBERIA, S.A. - II Vila Moreira
Util izadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES IRMAOS VIEIRA SANTOS LDA Gouxaria - Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES JOAO B. SALGUEIRO, LDA Gouxaria - Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES OUTEIRINHO, LDA Monsanto Utilizadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES PIAO, S.A. Monsanto - Reabilitar e Reequipar a UPI

CURTUMES PICADO, UNIPESSOAL, LDA Gouxaria - Instalar Contador

CUSTÓDIO REIS CALÇADA Gouxaria - Instalar Contador

DEMOSCORE UNIPESSOAL LDA Gouxaria Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

DERMA - LEATHER COMERCIO E INDUSTRIA DE PELES, LDA Gouxaria
Util izadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

DERMYSLOURO - INDUSTRIA DE CURTUMES, S.A - I Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

DERMYSLOURO - INDUSTRIA DE CURTUMES, S.A - II Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

EMÍDIO GONÇALVES MARTINS & FILHOS, LDA Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

FÁBRICA DE CURTUMES RUTRA, LDA. Monsanto Utilizadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

GAMAPROPRIA, LDA - I Gouxaria Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

GAMAPROPRIA, LDA - II Gouxaria - Reabilitar e Reequipar a UPI

HUMBERTO JOÃO DAS NEVES ALVES - IND. CURTUMES LDA Gouxaria - Reabilitar e Reequipar a UPI

INDUCOL, S.A. Vila Moreira Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

INDUTAN - IND. E COM. DE PELES, S.A. - I Vila Moreira
Util izadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

INDUTAN - IND. E COM. DE PELES, S.A. - II Monsanto
Utilizadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

JAAL NICOLAU,  UNIPESSOAL, LDA. Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

JC-INDUSTRIA DE CURTUMES LDª Gouxaria Util izadores com fase ribeira / caleiro Instalar Contador

JOAO ANGELINO CORREIA SUC LDA Monsanto Utilizadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

JOAQUIM FRANCISCO INACIO, SUCRS., LDA. Vila Moreira Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

JOAQUIM MANUEL MARQUES CORREIA Gouxaria - Instalar Contador

JOAQUIM PINHEIRO SANTOS SUCESSORES, LDA Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

JOSE REIS MARQUES & CA. LDA. Gouxaria Util izadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

MANUEL BORRECHO M. PICADO Vila Moreira - Instalar Contador

MARSIPEL - INDÚSTRIA DE CURTUMES, S.A. - III Monsanto Utilizadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

MARSIPEL - INDÚSTRIA DE CURTUMES, S.A. - IV Monsanto Utilizadores com fase ribeira / caleiro Reabilitar e Reequipar a UPI

NOVA PELTECI PELES S A - I Vila Moreira
Util izadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

Propõe-se controlo na origem, à saída das unidades  de pré-tratamento industrial (UPI) das variáveis pH, H2S (gás sulfídrico), caudal, 

níveis dos tanques de retenção e Tensão Elétrica, através da instalação de sensores e equipamentos para medição em contínuo. 

Propõe-se ainda o controlo remoto de fecho de válvulas motorizadas à saída das UPI e da selagem das tampas. Esta proposta prevê a 

reabilitação das UPI existentes e implementação de novas, com os equipamentos necessários para a medição dos parâmetros 

indicados. É tambem prevista a implementação de transceivers de forma a criar um sistema de transmissão de dados rápida, eficiente 

Saneamento Industrial

UTILIZADORES 2021 (50 SAN.  INDUSTRIAL) Emissário Curtumes….

Por forma a minimizar o impacto das descargas da indústria a montante da ETAR, recomenda-se a monirotização das seguintes 

unidades industriais:

Intervenção



 

NOVA PELTECI PELES S A - II Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

OLIVEIRA & ROSA, LDA. Vila Moreira - Reabilitar e Reequipar a UPI

PLURIRESIDUOS, LDA Gouxaria - Reabilitar e Reequipar a UPI

SANTOS & BAIRROS , LDA. Gouxaria - Reabilitar e Reequipar a UPI

SOFTCOURO-COMERCIO DE COUROS E PELES LDA Monsanto - Reabilitar e Reequipar a UPI

VILMACOUR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PELES, S.A. Monsanto
Utilizadores com volume/tipo de efluente 

rejeitado com impacto na ETAR
Reabilitar e Reequipar a UPI

Legenda

1ª Prioridade implementação imediata

2ª Prioridade implementação em sequência

Rua da Estiveira

Rua do Alviela

Rua Salgueiro Maia

Rua da Ferreira

Rua José Policarpo Lopes da Silva

Rua 25 de Abril

Av. Marques de Pombal

Controlador

Transdutores (1un por sonda/sensores)

Transceiver

Sistema de comunicação

Considera-se a instalação, em cada unidade, de um sistema integrado composto por:

No sentido de transmitir e unificar toda a informação transmitida pelas UPI's num único local, será implementado uma rede de 

comunicação WAN do tipo mesh recorrendo à instalação de transceivers num troço que percorrerá os arruamentos principais na 

malha urbana. Através de um levantamento inicial esta prevista a colocação dos transceivers ao longo das seguintes ruas no concelho 

de alcanena num total de 160 unidades.

DESCRIÇÃO DOS 

TRABALHOS

Será colocado uma rede de transceivers ao longo da rede de iluminação em dois troços num comprimento linear de 8 km com o 

intuito de efectuar a transmissão dos dados medidos nas UPI´s para um único local.


