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Resumo 

 

No cenário atual de grande escassez de água potável, com as alterações climáticas acentuadas 

e as secas severas que vimos vivendo, é de grande importância a procura de alternativas à 

forma como obtemos este recurso essencial à vida.  

Este trabalho visou estudar a viabilidade da reutilização da água residual tratada para rega 

paisagística, concretamente na rega de campos de golfe. Como caso de estudo, foi analisada 

a qualidade do efluente da ETAR de Vidago com vista a esta utilização. Os resultados iniciais 

demonstraram que não seria possível efetuar uma utilização direta dessa água para irrigação 

com base nos resultados das análises microbiológicas. Procedeu-se então a estudos sobre 

diferentes metodologias que poderiam melhorar os resultados obtidos, tendo-se 

posteriormente, efetuado ensaios de ultrafiltração, através da tecnologia membranar C-

MEM®, obtendo-se um efluente de melhor qualidade, especialmente a nível microbiológico. 

Este tratamento revelou-se muito interessante, na medida em que apresenta algumas 

vantagens, relativamente a outros processos e demonstrou ser favorável para atingir os 

objetivos propostos. 

Será necessário um programa de ensaios mais extensivo e intensivo a integrar no quadro de 

um estudo de viabilidade técnico-económica mais completo, por forma a melhor se avaliar a 

performance desta tipologia de membranas em distintos regimes de caudal e composição do 

efluente tratado. 

No entanto os resultados apontam que esta pode ser uma boa alternativa ao uso de água de 

rede para a rega paisagística. Atualmente, este projeto piloto de ultrafiltração através das 

tecnologias membranares está em fase de estudo para ser dimensionado ao caudal de 

afluente da ETAR de Vidago. 

 

Palavras-chave: água residual, efluente, ETAR, rega paisagística, reutilização, tecnologias 

membranares. 
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Abstract 

 

In the current scenario of great shortage of drinking water, with the severe climate changes 

and severe droughts we have seen, it is of great importance to find alternatives to how we 

obtain this essential resource for life. 

This work aimed to study the feasibility of reuse of treated wastewater for landscape 

irrigation, specifically in the irrigation of golf courses. As a case study, the effluent quality of 

the Vidago WWTP was analyzed with a view to this use. The initial results demonstrated that 

it would not be possible to make a direct use of this water for irrigation based on the results 

of microbiological analyzes. We proceeded to study different methodologies that could 

improve the results obtained, and subsequently carried out ultrafiltration tests through C-

MEM® membrane technology, obtaining a better-quality effluent, especially at the 

microbiological level. This treatment has proved to be very interesting in that it has some 

advantages compared to other processes and has proved to be favorable to achieve the 

proposed objectives. 

A more extensive and intensive testing program will be required to be integrated in the 

framework of a more complete technical-economic feasibility study, in order to better 

evaluate the performance of this membrane typology at different flow rates and treated 

effluent composition. 

However, the results indicate that this can be a good alternative to the use of network water 

for landscape irrigation. Currently, this pilot project of ultrafiltration through membrane 

technologies is under study to be dimensioned to the tributary flow of the Vidago WWTP. 

 

Keywords: residual water, effluent, WWTP, landscape irrigation, reuse, membrane 

technologies. 
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Nomenclatura  

 

AR – Água Residual 

ARD – Água Residual Doméstica 

ARI – Água Residual Industrial 

ART – Água Residual Tratada 

ARU – Água Residual Urbana 

ARUT – Água Residual Urbana Tratada 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

ARH – Administração de Região Hidrográfica 

ARUT – Águas Residuais Tratadas 

CBO – Carência Bioquímica de Oxigénio 

COT – Carbono Orgânico Total 

CQO – Carência Química em Oxigénio 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 
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IPQ – Instituto Português da Qualidade 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento do tema 

 
Para um observador “do espaço”, a água parece ser o recurso mais abundante no planeta 

Terra, motivo pelo qual se designa de “Planeta Azul”. A realidade porém é que 97% dessa água 

é salgada e 3% é água doce, estando cerca de 2% retida em glaciares e apenas 1% da água 

total é realmente água doce disponível. A água da Terra está associada ao ciclo natural da 

água que, continuamente, evapora, condensa e precipita sob a forma de chuva, neve e gelo. 

Calcula-se que apenas 10% do total da água precipitada é recuperável para uso humano e 

apenas 4% é realmente usada. 

Os recursos hídricos de uma região dependem, em primeiro lugar, do seu clima – da 

precipitação atmosférica, da temperatura e da evapotranspiração – bem como da eventual 

afluência de água proveniente de bacias hidrográficas, que podem ou não ser partilhadas com 

outros países. A disponibilidade de recursos hídricos não é constante ao longo do ano, 

refletindo a sazonalidade climática. Por outro lado, as necessidades de água para as atividades 

humanas também não são constantes: alguns fatores induzem um permanente aumento das 

necessidades de água, como o crescimento populacional, a crescente urbanização, o 

desenvolvimento industrial e a agricultura; outros fatores determinam aumentos sazonais de 

necessidade de água, principalmente a agricultura e o turismo (que determina um elevado 

crescimento de população num prazo muito curto), frequentemente em períodos de baixa 

precipitação atmosférica e de elevada evaporação. Estas situações podem originar sérios 

desequilíbrios entre necessidades e disponibilidades de água, que podem atingir níveis graves 

em anos de uma anormal escassez de precipitação (Marecos do Monte & Albuquerque, 2010). 

A água e a energia são dois elementos-chave para a sobrevivência dos seres humanos e o seu 

consumo atual é alarmante (Matos et al., 2018). Um insuficiente controlo da poluição leva à 

degradação da qualidade da água, limitando o aproveitamento de alguns recursos hídricos, 

aumentando o desequilíbrio entre a procura e a sua disponibilidade. A este problema 

relacionado com a escassa disponibilidade de água (quer em quantidade quer em qualidade), 

juntam-se as consequências das alterações climáticas. Não existem, ainda, dados concretos 
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que permitam fazer previsões exatas sobre essas consequências, mas a grande probabilidade 

de ocorrência de fenómenos extremos, de secas/cheias, levam a uma menor disponibilidade 

de água em quantidade, no primeiro caso, e em qualidade, no segundo. 

O desenvolvimento tecnológico traz resposta a algumas questões de desenvolvimento dos 

recursos hídricos como, por exemplo, a construção de grandes barragens ou a dessalinização 

de água do mar, mas não é suficiente para assegurar a sustentabilidade da gestão desses 

recursos. É essencial a adoção de estratégias de conservação dos recursos hídricos existentes, 

nomeadamente a implementação de medidas de uso mais eficiente da água e a reutilização 

da água.  

 

1.2. Objetivos 

 

Esta dissertação teve como principal objetivo estudar o potencial de recuperação e 

reutilização das águas residuais tratadas numa ETAR para rega paisagística. 

Complementarmente procurou-se descrever os fatores a ter em conta na análise de 

viabilidade do projeto e abordar as questões de segurança, de acordo com a legislação em 

vigor. 

Os objetivos específicos deste trabalho foram perceber a viabilidade prática de um projeto de 

irrigação de um campo de golfe com água residual tratada, neste caso concreto na ETAR de 

Vidago. Procuraram compreender-se os riscos sanitários e ambientais da reutilização de águas 

residuais, as tecnologias de desinfeção que se poderão usar, a forma de distribuição e gestão 

na reutilização de águas residuais tratadas para rega e a regulamentação existente em 

Portugal. Para o efeito, avaliaram-se as características iniciais da água residual tratada e os 

caudais disponíveis. Realizaram-se ensaios de tratamento da água residual utilizando um 

sistema de ultrafiltração (por processos de membranas) que permitiram a afinação da 

qualidade do efluente final, adequada às necessidades de um campo de golfe. 

De um ponto de vista experimental e tendo como objetivo incrementar a qualidade final do 

efluente da ETAR de Vidago realizaram-se ensaios com uma unidade piloto de tratamento de 

água por membranas utilizando a tecnologia C-MEM®. Procurou-se produzir água para 
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reutilização, tomando como afluente o efluente tratado na ETAR antes da sua descarga no 

meio hídrico. Os ensaios foram realizados procurando monitorizar a qualidade final do 

efluente após o processo de ultrafiltração, e a sua possível reutilização para rega. 

 

2. Reutilização de Águas Residuais 

2.1. Reutilização de águas residuais no Mundo  

 

Segundo Angelakis et al. (2018), estima-se que até 2050, a população mundial aumentará em 

mais 2 mil milhões de pessoas. Esse crescimento populacional, aliado à industrialização e à 

urbanização, resultará numa procura crescente de água e terá sérias consequências para o 

ambiente. O tratamento e a reutilização de águas residuais desempenharão um papel vital no 

futuro planeamento urbano. 

A escassez de água, os problemas relacionados com a qualidade da água em zonas onde a 

procura é superior à sua disponibilidade e as dificuldades na remoção de nutrientes e 

contaminantes emergentes na descarga de efluentes para águas superficiais, têm induzido a 

reutilização de água como uma alternativa em alguns países. 

No entanto, o potencial de reutilização de águas residuais tratadas ainda não foi explorado 

em muitas regiões. A transição para uma economia circular poderia criar sinergias 

significativas para a ampla adoção da reutilização de água como um suprimento de água 

alternativo. Existem oportunidades e riscos com a transição para essa economia. Embora 

muitas das barreiras que a reutilização da água enfrenta, que vão desde a perceção pública 

até aos preços e aos desafios regulatórios, possam ser abordadas de forma mais efetiva 

através de uma perspetiva de economia circular mais ampla, deve-se ter cuidado com a 

regulação e a monitorização dos níveis de contaminantes na água reciclada de acordo com 

seu uso (Voulvoulis, 2018). 

O tratamento de águas residuais vem evoluindo ao longo da história, de acordo com a 

crescente concentração de pessoas nas cidades. Com a grande pressão que existe sobre os 

recursos hídricos, surgem preocupações sobre como encontrar novos recursos capazes de 
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ajudar a alcançar o equilíbrio entre a procura e a oferta. Neste contexto, uma das principais 

possibilidades para lidar com a escassez de água é a recuperação e reutilização de águas 

residuais (Salgot & Folsh, 2018).  

Segundo a Rain Bird Corporation (2004), nos Estados Unidos, 40% da água disponível é 

utilizada em aplicações industriais. Historicamente, as melhorias em tecnologia e estilo de vida 

fizeram com que o consumo de água duplicasse a cada 20 anos. Durante o século passado, o 

aumento do consumo de água per capita ultrapassou o crescimento da população. Desde 

1900 a população dos Estados Unidos duplicou, mas o consumo da água per capita aumentou 

8 vezes. A maior parte dos consumidores urbanos supera em muito o mínimo estimado de 

77,59 litros por dia que cada pessoa necessita para manter a vida, a higiene e produção de 

alimentos. Em média, os residentes nos Estados Unidos consomem 382 litros por dia. 

A África do Sul é um país semiárido com alto stress hídrico (40-60%) devido ao baixo volume 

de chuvas (média de 500 mm/ano) e elevada evaporação (média de 1700 mm/ano) (Adewumi 

et al., 2010). A distribuição altamente variável e espacial da precipitação em todo o país 

aumenta a escassez de água doce. A África do Sul depende da água de superfície para a 

maioria das suas necessidades urbanas, industriais e agrícolas. A água subterrânea 

desempenha um papel importante, mas principalmente em sistemas de abastecimento de 

água rural, com apenas alguns aquíferos subterrâneos que podem ser utilizados em larga 

escala devido à salinidade da água subterrânea especialmente nas áreas costeiras do país 

(Adewumi et al., 2010). 

Não sendo a reutilização de Águas Residuais Tratadas (ART) uma prática muito comum na 

Europa, a maior parte da água das ETAR urbanas é simplesmente despejada nas linhas de 

água. A implementação da prática da reutilização dessas águas ajudará a minimizar dois 

problemas em simultâneo: por um lado diminui-se a contaminação causada pela descarga em 

meio hídrico; por outro lado reduz-se o consumo de água potável que fica, então, disponível 

para outros fins. 

Apesar das vantagens e do seu grande potencial, o nível de reutilização da água ainda é 

reduzido, por vários motivos: 

• Inexistência de normas ambientais/sanitárias da UE para a reutilização da água; 
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• Potenciais obstáculos à livre circulação dos produtos agrícolas irrigados com água 

reutilizada; 

• Tarifação e modelos de negócio inadequados; 

• Pouca sensibilização dos interessados para os benefícios da reutilização da água; 

• Falta de aceitação pela opinião pública; 

• Obstáculos técnicos existentes e incertezas científicas (CE, 2014). 

 

Na Europa assiste-se também a um crescente aumento de stress hídrico, existindo uma 

incompatibilidade entre a disponibilidade de recursos hídricos e a necessidade dos mesmos, 

quer em termos temporais, quer geograficamente. Segundo Voulvoulis (2018), cerca de dois 

terços do território da União Europeia está em permanente stress hídrico, sendo notória a 

escassez de água, nos meses de verão. É mais pronunciada esta escassez nas bacias 

hidrográficas do Sul da Europa, mas também se torna cada vez mais importante nas bacias 

dos rios do Norte, incluindo o Reino Unido e a Alemanha. 

O consumo excessivo de água para diversos fins, põe em causa a disponibilidade dos recursos 

hídricos da UE. Não se trata de um problema exclusivo das regiões áridas com baixas chuvas 

e alta densidade populacional (mais propensas ao stress hídrico); mas também das áreas 

temperadas com intensas atividades agrícolas, turísticas e industriais onde frequentemente 

se sente a escassez de água. Segundo Voulvoulis (2018), as alterações climáticas globais estão 

a agravar esses problemas com projeções que indicam impactos significativos e generalizados 

no meio a longo prazo. 

A crescente competição por recursos hídricos entre diferentes setores de uso da água é já 

emergente, e há necessidade de recursos de alta qualidade para serem protegidos e 

reservados para abastecimento de água potável. Como resultado, espera-se que a escassez 

de água afete em 2030 cerca de metade das bacias hidrográficas na UE (BIO by Deloitte, 2015). 

Por todo o mundo há  exemplos de reutilização de águas residuais tratadas, conforme se 

apresenta na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Exemplos de reutilização de ART para rega agrícola e paisagística no mundo  

Casos de Estudo Aplicação 
Monterey, Califórnia, 
EUA 

1500 m3/d aplicados na rega de hortícolas, num projeto de investigação e 
Desenvolvimento (I&) de 10 anos. 

El Dorado Hills, 
Califórnia, EUA 

58 mil m3/dia aplicados na rega de jardins residenciais e 2 campos de golfe. 

Irvine Ranch Water 
District, Califórnia, 
EUA 

41 milhões de m3/ano reutilizados para rega de parques, campos de golfe 
e outros campos desportivos, recintos escolares. 

Denver, Colorado, 
EUA 

41 milhões de m3/ano para rega de parques, campos de golfe, recintos 
escolares. 

Cidade do México, 
México 

45 a 300 m3/s de águas residuais são reutilizados na rega de 35 000 ha de 
culturas agrícolas. 

Saint-Maxime, França 10 000 m3/d de efluente terciário reutilizado na rega de campos de golfe. 
Clermont-Ferrand, 
França 

500 000 m3/d de efluente secundário afinado em lagoas de maturação e 
por desinfeção são reutilizados na rega de 750 ha de milho. 

Emilia Romagna, Itália 
1250 m3/d de efluente do tratamento das águas residuais de Castiglione, 
Cesena, Casenatico, Cervia e Gatteo são reutilizadas na rega de 400 ha de 
área agrícola. 

Vitoria, País Basco, 
Espanha 

35 000 m3/d de águas residuais tratadas são reutilizadas para rega agrícola. 

Consorci de la Costa 
Brava, Catalunha, 
Espanha 

5,7 milhões de m3/ano (15% das águas residuais produzidas) reutilizadas 
em 13 projetos, na rega de campos de golfe, rega de espaços verdes 
urbanos, rega agrícola, recarga de aquíferos. 

Drarga, Marrocos As águas residuais de uma população de 10 000 habitantes são tratadas em 
lagoas de estabilização e reutilizadas para rega agrícola. 

Kuwait 
10% das águas residuais tratadas (tratamento terciário) são reutilizadas na 
rega agrícola e paisagística. 25% da área agrícola é regada com água 
reutilizada. 

Taiyuan, China 500 000 m3/d de efluente secundário proveniente de 7 ETAR são 
reutilizados após recarga do aquífero nas lagoas do Rio Fen. 

Virginia, Austrália 120 000 m3/d de efluente armazenado no solo distribuídos a 250 
agricultores para rega agrícola. 

St. Petersburg, 
Florida, EUA 

Cerca de 40 milhões de m3/ano reutilizados na rega de espaços verdes 
residenciais e comerciais e de campos de golfe. O projeto inclui também 
reutilização para combate a incêndios em zonas não residenciais. 

El Paso, Texas, EUA Rega de campos de golfe, parques municipais e recintos escolares com 
efluentes secundários e terciários. 

Chipre 
60% do volume das águas residuais produzidas nas cidades de maior 
dimensão são utilizadas na rega de jardins, parques, recintos de hotéis, 
campos de golfe. 

(Adaptado de Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 

 

Por enquanto, o principal interesse de reutilização de água em Portugal é a agricultura e a 

irrigação da paisagem (Matos et al., 2014). O interesse pela irrigação dos campos de golfe tem 

aumentado significativamente nos últimos anos (Matos et al., 2014). De facto, os projetos de 
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reutilização mais importantes são a irrigação de campos de golfe e estão implementados na 

região do Algarve. O fluxo de efluentes de 14 ETAR será suficiente para cobrir a necessidade 

de água para irrigação de 28 campos de golfe de 18 buracos e 19 campos de golfe planeados 

correspondendo a 8,7 hm3 por ano (Matos, et al., 2014). 

 

2.2. Aplicações da reutilização de águas residuais 

 

A reutilização de água para irrigação tem sido focalizada na agricultura devido às vantagens 

relacionadas com as possibilidades de recuperação de nutrientes, implicações 

socioeconómicas, redução da aplicação de fertilizantes e descarte de efluentes (Candela et al., 

2007). No entanto, pode dizer-se que há uma grande diversidade de aplicações potenciais de 

águas urbanas ou industriais tratadas: 

• Rega agrícola, como irrigação de culturas, viveiros e pastagens; 

• Rega paisagística, como parques, campos de golfe, espaços verdes em áreas 

residenciais; 

• Usos urbanos não potáveis, como limpeza de ruas, sistemas de proteção contra 

incêndio, lavagem de veículos, descarga de autoclismos, aparelhos de ar condicionado; 

• Utilizações industriais, tais como águas de arrefecimento, caldeiras, águas de 

processo, lavagem, betão, compactação do solo, controle de poeiras; 

• Utilizações ambientais e recreativas, como embarcações recreativas, recarga de 

aquíferos; 

• Aumento da disponibilidade de água para produção de água potável, através da 

incorporação deliberada de água recuperada num abastecimento de água bruta. 

Naturalmente existem algumas restrições e limitações práticas em função das aplicações mais 

usuais da reutilização de ART, conforme se apresentam na Tabela 2.2. 

A rega paisagística consiste na rega de espaços verdes ornamentais como parques e jardins, 

separadores de autoestradas, relvados de campos desportivos, e, muito em particular, de 

campos de golfe. Os EUA são o grande exemplo de reutilização para rega paisagística, a qual 

tende a aumentar significativamente noutras regiões, como a Europa e o Extremo Oriente.  
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Tabela 2.2 – Categorias de reutilização de água, aplicações típicas e principais restrições e preocupações. 

Categoria Aplicações típicas Principais restrições e preocupações 

Rega agrícola Irrigação de culturas, 
viveiros comerciais. 

Disponibilidade sazonal, necessidade 
de armazenamento. 

Rega paisagística 
Parques, separadores 
centrais de autoestradas, 
campos de golfe. 

Local de utilização muitas vezes longe 
do ponto de entrega de ART 

Utilização industrial 
Água de arrefecimento, 
água de alimentação da 
caldeira, água de processo. 

Necessidade constante. 

Usos recreativos e 
ambientais 

Lagos e lagoas, aumento de 
fluxo, produção de neve 
para atividades recreativas. 

Depende da especificidade do local 

Usos urbanos não 
potáveis 

Proteção contrafogo; água 
de serviço; lavagem de 
carros; limpeza de ruas. 

Necessidade de redes separativas 
(dupla tubagem), custos acrescidos. 

Recarga de 
aquíferos 

Reabastecimento de águas 
subterrâneas, barreira de 
intrusão de água do mar 

Requer aquífero ou reservatório 
adequado entre os pontos de entrega 
de ART e local de reutilização 

Reutilização 
indireta 

A adição de águas residuais 
tratadas ou não tratadas a 
fontes de água potável, 
como rios, lagos ou 
aquíferos subterrâneos. 

Qualidade variável do efluente, 
diluição variável disponível. 

(Adaptado de Tchobanoglous et al., 2003 citado por Angelakis et al, 2018) 

 

2.2.1. Rega de campos de golfe com águas residuais tratadas 

 

A rega de campos de golfe constitui a aplicação de rega paisagística que mais água consome 

(Marecos do Monte & Albuquerque, 2010). O consumo de água nos campos de golfe varia 

substancialmente dependendo de variáveis como clima, topografia, solo, drenagem, vento, 

exposição ao sol, tipo de relva usada, tamanho e formato do campo de golfe (Pira, 1997; 

Barrett et al., 2003; Graves e Cornish, 1998; Ortuño et al., 2015). Um estudo incluindo 15% 

dos campos de golfe dos EUA (quase 17 000) mostrou que as necessidades médias de irrigação 

de um campo de golfe de 18 buracos variavam entre 52 000 m3 no nordeste americano e 566 

000 m3 nos estados desérticos do sudoeste (Throssell et al., 2009, citado por Ortuño et al., 

2015). Estudos sobre os campos de golfe na Europa mostraram que o consumo anual de um 

campo de golfe padrão em França varia entre 80 000 e 100 000 m3 no norte e entre 150 000 
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e 200 000 m3 no sul. Valores muito mais elevados podem ser encontrados em climas secos e 

quentes (Gössling et al., 2012, citado por Ortuño et al., 2015). 

Existem muitos casos que demonstram que a atividade do golfe vem evoluindo relativamente 

à implementação de medidas de economia de água, nomeadamente através da utilização de 

água reciclada. 

O sistema de rega de um campo de golfe inclui o sistema de distribuição da água, reservatórios 

de armazenamento, o sistema de rega (por aspersão) e o sistema de drenagem, como por 

exemplo o ilustrado na Figura 2.1(www.forstafilters.com) 

 

(www.forstafilters.com) 

Figura 2.1 - Rega de campo de golfe por aspersão  

 

As espécies que constituem os relvados são quase todas tolerantes a águas com salinidade até 

3 dS/m (ou cerca de 2000 mg/L de sólidos dissolvidos totais – SDT), o que significa que, de 

uma maneira geral, os efluentes das ETAR não são problemáticos quanto a esta característica, 

pois em média a sua salinidade é da ordem de 1,235 dS/m. No entanto, deve ser tido em conta 

que o relvado dos tees e dos greens é mais sensível à qualidade da água de rega, pois são 

constituídos por plantas sujeitas a mais stress, por sofrerem maior pisoteamento e serem mais 

curtas (Marecos do Monte & Albuquerque, 2010).  
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2.3. Características físicas relevantes em águas residuais 

 

Algumas características físicas são muito importantes para a monitorização e controlo da 

qualidade no tratamento das águas residuais urbanas. São exemplo: 

• Os Sólidos Totais (ST) presentes nas águas residuais que compreendem as substâncias 

orgânicas e inorgânicas presentes em solução e em suspensão. São essenciais para o 

controlo dos processos de tratamento físicos e biológicos de AR e para avaliar a 

conformidade com a legislação. 

• A turvação da água deve-se à presença de partículas coloidais e/ou em suspensão, tais 

como argilas, areias, matérias orgânicas e outros organismos microscópicos, que 

impedem a transmissão da luz através da água. 

• A cor verdadeira é definida como a coloração com que a água fica após a remoção, por 

centrifugação (ou filtração), das partículas em suspensão. A cor que a água apresenta 

antes da remoção dessas matérias é a chamada cor aparente. 

• O odor ou cheiro exalado pelas AR resulta de algumas substâncias dissolvidas na água, 

provenientes do uso da água para múltiplas atividades e resultantes também de 

atividade bioquímica que se desenvolve no seio das próprias AR, designadamente a 

decomposição da matéria orgânica. 

• A temperatura das AR não coincide com a temperatura ambiente, quer devido à 

receção de águas quentes, quer devido ao facto de os coletores se encontrarem 

enterrados no solo. Segundo Marecos do Monte et al. (2016), de um modo geral, no 

inverno a temperatura média das AR é de 2 °C acima da temperatura ambiente. 

 

2.4. Características químicas relevantes em Águas Residuais 

 

As AR contêm um incalculável número substâncias de origem antropogénica presentes nas 

mais variadas concentrações, além de substâncias de origem natural. O crescente número de 

novas substâncias introduzidas no mercado acaba sempre por atingir as AR. Por estes motivos, 

a caracterização química das águas residuais deve basear-se no agrupamento dos compostos 
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por semelhança de características (matéria orgânica, azoto total, pesticidas, etc.). As principais 

características são: 

• O pH é o parâmetro que avalia a concentração de iões H+ na água, traduzindo assim o 

seu carácter ácido, neutro ou básico. Varia entre 0 e 14 e é muito importante, porque 

influencia o desenvolvimento da vida aquática e muitas das reações importantes no 

tratamento de AR, como sejam os processos biológicos e químicos. 

• Algumas substâncias encontram-se presentes na água no seu estado oxidado ou na 

sua forma reduzida, as quais são interconvertíveis por aceitação ou por perda de 

eletrões. O potencial de oxidação-redução ou potencial redox (E0) avalia a capacidade 

de uma substância perder ou ganhar eletrões, ou seja, de ser oxidada ou reduzida. 

• A alcalinidade das águas é uma característica que reflete a capacidade da água em 

neutralizar os ácidos. Trata-se de um parâmetro de grande importância no tratamento 

de AR, porque influencia alguns processos de tratamento, nomeadamente 

tratamentos químicos, biológicos de nutrientes e na remoção de amoníaco. 

• Os cloretos presentes nas AR são originários das atividades humanas, industriais e 

agrícolas, e ainda da água de infiltração, em especial nas zonas costeiras onde ocorra 

intrusão salina. A presença de cloretos nas AR pode condicionar a reutilização das 

águas residuais tratadas para rega agrícola e paisagística. 

• O oxigénio dissolvido (OD) representa o teor de moléculas de oxigénio (O2) dissolvidas 

na água. Trata-se de um parâmetro de grande importância na gestão ambiental da 

água, essencialmente por dois motivos: a grande possibilidade de formação de óxidos 

com outros elementos; e o seu papel no ciclo biogeoquímico do carbono, tanto no que 

se refere a oxidação da matéria orgânica, como na produção de oxigénio por 

fotossíntese a partir do CO2. Uma água não poluída apresenta elevada concentração 

de OD, enquanto uma água muito poluída, como as AR não tratadas, praticamente não 

contêm OD. 

• A CBO (carência bioquímica em oxigénio) define-se como a quantidade de oxigénio 

necessária para oxidar bioquimicamente a matéria orgânica existente na água, 

durante um determinado tempo, a uma determinada temperatura, (geralmente 5 dias 

e 20 °C). Permite fazer uma avaliação indireta da matéria orgânica biodegradável 
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presente numa água, uma vez que o consumo de oxigénio é proporcional à quantidade 

de matéria orgânica que foi oxidada. 

• A carência química de oxigénio (CQO) permite a avaliação da matéria orgânica 

presente na água que traduz o oxigénio necessário para a oxidação química dessa 

matéria orgânica com dicromato de potássio (K2Cr2O7), em condições padronizadas. 

Deve salientar-se que, para uma mesma água, os valores de CQO são geralmente mais 

elevados que os de CBO, pois o dicromato oxida quimicamente a matéria orgânica 

biodegradável e a não biodegradável. 

• A concentração total de matéria orgânica presente em águas só pode ser avaliada 

através do parâmetro designado Carbono Orgânico Total (COT). Na determinação do 

COT a matéria orgânica é oxidada cataliticamente a CO2, o qual é medido por 

infravermelhos. A análise do COT é um teste rápido que demora cerca de 5 a 10 min, 

mas cuja determinação em AR tem sido pouco habitual (Metcalf & Eddy, 2003). 

• O azoto ou nitrogénio (N) é um nutriente vital, por ser um componente fulcral nas 

estruturas tecidulares proteicas. Na forma molecular (N2) é relativamente inerte e é o 

gás mais abundante na atmosfera (78% em volume). A presença de compostos 

azotados na água é, geralmente, indicadora de poluição. O azoto pode existir na AR 

sob as seguintes formas: Azoto molecular dissolvido (N2); inorgânico, como os iões 

nitrato (NO#$), nitrito (NO%$) e azoto amoniacal (NH'(); orgânico, como aminas e 

proteínas. 

• O fósforo (P) é um elemento importante em cujo círculo natural passa do solo para as 

plantas, destas para os animais e destes para a água. A presença de teores elevados 

de compostos fosforados nas AR provém de compostos orgânicos proteicos e de 

detergentes, dos fertilizantes transportados pelas águas infiltradas e pelas 

escorrências superficiais. Aparece nas águas na forma de fosfatos, incluindo 

ortofosfatos, polifosfatos e fosfatos orgânicos. Tem uma importância ambiental 

destacada pois pode originar a eutrofização das águas superficiais, pelo que se deve 

controlar a sua presença nos efluentes lançados em águas superficiais. 

• O enxofre (S) é um dos constituintes do protoplasma dos seres vivos, fazendo parte 

dos aminoácidos das proteínas. Ao enxofre, nessa forma, chama-se enxofre orgânico, 

o qual pode existir nas águas por proveniência das plantas, dos animais e dos 
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microrganismos. O enxofre também se encontra nas águas sob as seguintes formas 

inorgânicas: sulfatos, tiossulfatos, sulfitos e sulfuretos. A presença de sulfuretos 

confere à água uma cor muito escura e fomenta os maus cheiros, por geração de 

sulfureto de hidrogénio (H2S), o qual além de tóxico, é um ácido bastante corrosivo. A 

presença de ião sulfato (SO4
2-) nas AR em teores elevados (o que é geralmente o caso 

quando a concentração de matéria orgânica é superior a 400 mg/L de CBO5) é indício 

seguro da ocorrência de fenómenos de septicidade nos coletores, pois indica que 

haverá elevado teor de enxofre orgânico, com a inerente redução a sulfureto, 

libertação de maus cheiros e atmosfera corrosiva (Marecos do Monte et al., 2016). 

• Os óleos e gorduras são provenientes das manteigas, margarinas, banha, gorduras e 

óleos alimentares, lubrificantes e óleos minerais usados em oficinas. A sua presença 

pode provocar vários problemas nas ETAR, nomeadamente ao nível de entupimentos 

de canalizações e revestimento de paredes, obstruindo o acesso ao arejamento, 

podendo interferir com a atividade microbiana dos tratamentos biológicos. A sua 

remoção das águas exige operações específicas. Parte dos óleos e gorduras, menos 

densos do que água, tendem a flutuar sobre a água, originando escumas. Outros 

sedimentam e beneficiam a formação de lamas. 

• Os detergentes geralmente provocam espumas superficiais densas, quer nas ETAR, 

quer nos meios recetores, dificultam a dissolução do oxigénio na água e a 

sedimentação dos flocos biológicos nos reatores de lamas ativadas. As suas 

propriedades tensioativas estão relacionadas com a estrutura das suas moléculas, as 

quais possuem um grupo de átomos com afinidade para superfícies nitidamente 

polares e um radical com pouca afinidade para a água. 

• A presença de metais pesados em AR deve-se, sobretudo, a poluentes de origem 

antropogénica, sobretudo de origem industrial. Na maioria dos casos são tóxicos em 

reduzidas concentrações para a vida humana. 
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2.5. Características microbiológicas das águas residuais para rega 

 

As AR contêm microrganismos em enorme quantidade, alguns dos quais são patogénicos, isto 

é, geradores de doenças. Estes microrganismos desempenham um papel fundamental nos 

processos de depuração biológica, pois são os agentes da oxidação bioquímica dos poluentes 

orgânicos biodegradáveis (Marecos do Monte et al., 2016). A caracterização microbiológica 

das águas residuais permite determinar o seu grau de contaminação por microrganismos 

patogénicos e, consequentemente, a possibilidade de transmissão de doenças  

 

3. Viabilidade de um projeto de reutilização de águas residuais 

3.1. Aspetos sociais 

 

Um dos aspetos mais importante, e por vezes mais difícil de concretizar, tem a ver com a 

aceitação por parte das populações de um projeto de reutilização de águas residuais. É, 

portanto, necessário que a comunicação seja bastante acessível a todo o tipo de público. 

Aspetos relacionados com a situação socioeconómica ou as crenças culturais das populações 

que podem beneficiar de um projeto deste tipo são também muito importantes na tomada 

de confiança e formulação da opinião pública. 

Os padrões comportamentais humanos são um fator determinante na transmissão de 

doenças relacionadas com águas residuais. A possibilidade de alterar estes padrões de modo 

a introduzir sistemas de reutilização de água ou reduzir a transmissão de doenças nos sistemas 

já existentes, deve ser avaliado num projeto específico (Santos, 2008). 

É importante perceber o equilíbrio entre a aceitação do público e a aplicação da tecnologia de 

reutilização de águas residuais  
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3.2. Aspetos económico-financeiros 

 

Como em todos os projetos, os aspetos económicos e financeiros são sempre decisivos na 

tomada de decisão. Não sendo o único aspeto a ter em conta, é, sem dúvida, um dos 

principais. Para tal, é necessária a elaboração de um plano financeiro rigoroso. É necessário 

perceber como vai ser pago o projeto, quais as fontes de rendimento e que vai suportar os 

custos associados. 

A análise económica e as considerações financeiras são cruciais para incentivar a reutilização 

segura de água. A análise económica procura estabelecer a viabilidade de um projeto e 

comparar diferentes opções. A transferência de custos para outros sectores (por exemplo a 

saúde e impactes ambientais nas populações) deve também ser incluída numa análise deste 

tipo. Esta análise pode ser facilitada pelo recurso a processos de tomada de decisão 

multiobjectivos (Santos, 2008). 

Segundo Costa (2008), os países mais desenvolvidos do mundo já vêm a reutilização de águas 

residuais como uma condição de restabelecer os meios hídricos disponíveis a um custo 

considerável. A avaliação do estudo económico-financeiro é realizada comparando sempre 

alternativas da relação custo/benefício, selecionando sempre a alternativa mais baixa. Se o 

projeto for considerado viável do ponto de vista económico, passa-se então à fase seguinte 

do financiamento do mesmo, capítulo onde se encontram muitas vezes as barreiras à 

implementação do projeto. Na maioria das situações isto deve-se a fatores conjunturais de 

elevadas taxas de juros reais e a falta de transparência do mercado (nas situações de rega 

agrícola). 

 

3.3. Aspetos ambientais 

 

A água residual tratada pode ser uma importante fonte de água e de nutrientes para muitos 

agricultores, podendo, mesmo, em alguns casos, ser a única fonte de água disponível para a 

agricultura, promovendo a reciclagem dos nutrientes, diminuindo, assim, os custos com 

fertilizantes. Esta prática na agricultura pode originar diferentes impactes, em função do 
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planeamento do projeto e da despectiva gestão. A rega com águas residuais tratadas, tem de 

ser regulada, para evitar riscos para a saúde pública, (associados à exposição a organismos 

patogénicos, disruptores endócrinos ou compostos farmacêuticos, metais pesados, etc.). 

 

3.4. Aspetos de carácter legal e regulamentar 

 

Os possíveis prejuízos causados pela reutilização de águas residuais devem estar precavidos 

com a criação de regulamentação que defenda o uso correto e sustentável da reutilização de 

águas residuais. As entidades gestoras do meio hídrico devem ter um papel fundamental na 

salvaguarda dos interesses do país nesta matéria, assim como as autoridades ligadas à 

proteção do ambiente, da agricultura e saúde pública (Costa, 2008). 

É de extrema importância a criação de um quadro legal que responda algumas questões que 

se prendem com a segurança do utilizador e o uso correto nas práticas de regadio, a 

disponibilidade de ART e o direito a reutilizar estas águas, qualidade das águas em função do 

uso a que se destinam, etc. 

 

4. Riscos sanitários e ambientais da reutilização de águas residuais 

 

A reutilização de águas residuais tratadas, em particular para regas agrícolas e paisagísticas, 

começa a ser uma prática mais comum por todo o mundo. A irrigação com águas residuais 

pode ter implicações a dois níveis: alteram as propriedades físico-químicas e microbiológicas 

do solo e/ou introduzem e contribuem para a acumulação de contaminantes químicos e 

biológicos no solo (Becerra-Castro et al., 2015). Podem estar em causa a produtividade e a 

fertilidade do solo; ou riscos para a saúde humana e ambiental.  

Nas águas residuais estão presentes alguns agentes químicos e microbiológicos, que não 

sendo totalmente removidos nos processos de tratamento, podem significar algum tipo de 

risco para a saúde pública e para o ambiente. É necessário conhecer a origem desses agentes 

e o impacto que podem causar, quer na saúde pública, quer no ambiente em geral. 
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As águas residuais urbanas podem ser apenas domésticas ou a mistura de águas residuais 

domésticas com águas residuais industriais e pluviais, pelo que podem conter substâncias 

orgânicas e inorgânicas diversas, dissolvidas e suspensas na água. Essas substâncias podem 

ser provenientes de água superficial ou subterrânea originária de água bruta para produção 

de água para consumo humano; podem ser substâncias adicionadas e produzidas em reações 

químicas e bioquímicas durante os processos de tratamento de água; substâncias 

provenientes da utilização da água de abastecimento público para múltiplas atividades; 

substâncias arrastadas pelas águas pluviais ou infiltradas nos coletores, etc. 

Deste modo, a captação de água superficial e até subterrânea para abastecimento público, 

industrial ou agrícola, configura, quase sempre, um caso de reutilização indireta e não 

planeada de efluentes de ETAR. Nos projetos de reutilização planeada os constituintes das 

águas residuais não removidos na ETAR devem ser tidos em consideração, especialmente os 

microrganismos patogénicos, que podem originar problemas de saúde pública, mas também 

os compostos não biodegradáveis, mais persistentes no ambiente, alguns dos quais com 

impactes ambientais cumulativos e adversos para os ecossistemas e mesmo para o homem 

(Marecos do Monte & Albuquerque, 2010). 

Para a reutilização da ART é necessário ter conhecimento sobre o caudal e suas flutuações, 

bem como da qualidade das águas residuais não tratadas, por forma a ser possível prever as 

possíveis reutilizações. A caracterização das águas residuais urbanas é feita com base nas suas 

características: físicas, químicas e biológicas, conforme descrito na Tabela 4.1. 

Como foi já referido, mesmo após tratamento, as águas residuais ainda contêm 

microrganismos patogénicos e/ou compostos químicos, em concentrações proporcionais à 

proveniência das mesmas e ao nível tratamentos a que foram submetidas. Os riscos sanitários 

e ambientais resultantes da presença dessas substâncias são praticamente inexistentes, 

porque são devidamente controlados. No entanto existem riscos a considerar, cuja avaliação 

não se pode descartar: os microrganismos patogénicos podem causar doenças (com maior ou 

menor gravidade), bem como algumas das substâncias que não são totalmente removidas ao 

longo do processo de tratamento, que podem ser perigosas se ingeridas. 
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Tabela 4.1 – Características físicas, químicas e biológicas das águas residuais e suas origens 

Físicas  

Cor Resíduos domésticos e industriais, decomposição de matéria orgânica. 
Cheiro Decomposição das substâncias dissolvidas e em suspensão. 
Temperatura Águas residuais domésticas e industriais. 

Sólidos Água de abastecimento, águas residuais domésticas e industriais, erosão do solo, 
infiltração nos coletores. 

Químicas 
Orgânicas  

Carbohidratos Águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 
Proteínas Águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 
Óleos e 
gorduras Águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 

Detergentes Águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 
Pesticidas Resíduos agrícolas. 
Fenóis Águas residuais industriais. 
Compostos 
voláteis Águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 

Poluentes 
prioritários1 Águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 

Químicas 
Inorgânicas  

Alcalinidade Águas residuais domésticas, água potável, água subterrânea infiltrada. 
Cloretos Águas residuais domésticas, água potável, água subterrânea infiltrada. 
Metais pesados Águas residuais industriais. 
Azoto Águas residuais domésticas e escorrências agropecuárias. 
Fósforo Águas residuais domésticas, comerciais e industriais e escorrências naturais. 
pH Águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 
Enxofre Água de abastecimento, águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 

Gases  

Ácido sulfídrico Decomposição de águas residuais domésticas. 
Metano Decomposição de águas residuais domésticas. 
Oxigénio Água do abastecimento público, infiltração de águas superficiais. 

Biológicas  

Animais Cursos de água e ETAR. 
Plantas Cursos de água e ETAR. 
Bactérias Águas residuais domésticas, infiltração de águas superficiais, ETAR. 
Vírus Águas residuais domésticas. 
1Compostos orgânicos e inorgânicos que se sabe ou se suspeita serem carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos ou de toxicidade 
aguda. 

(Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 

 

A avaliação de risco compreende: a caracterização dos efeitos expectáveis na saúde, a 

estimativa da probabilidade de ocorrência desses efeitos, o número de casos afetados por tais 

efeitos; e a proposta de concentração aceitável do constituinte que induz o risco do perigo 

acontecer.  
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Os maiores riscos de saúde pública associados à rega paisagística com águas residuais 

tratadas, estão relacionados com a exposição humana à água de rega ou ao contacto com 

plantas e superfícies molhadas pela mesma e as ligações cruzadas entre os sistemas de 

abastecimento de água de rega e de água para consumo humano que podem gerar algum tipo 

de contaminação. 

De um modo geral, é utilizado um tratamento terciário, ao nível da desinfeção sendo muito 

reduzidos os riscos de saúde pública por ingestão ou por contacto com superfícies regadas. 

Segundo Marecos do Monte & Albuquerque (2010), devemos distinguir dois níveis de risco, 

aos quais se pode atribuir requisitos de qualidade microbiológica diferentes, consoante os 

espaços regados são de acesso sem restrições ou de acesso limitado. Entre os espaços 

paisagísticos de acesso sem restrições encontram-se: parques públicos; relvados de campos 

desportivos; espaços verdes de ornamentação paisagística em instalações públicas e 

comerciais; jardins de residências individuais e multifamiliares e campos de golfe. Os espaços 

paisagísticos de acesso limitado incluem: faixas laterais e separadores de autoestradas, 

espaços verdes de ornamentação paisagística em instalações industriais e cemitérios.  

A proteção da saúde pública deve ser assegurada através de alguns cuidados específicos, 

como sejam: a adequada qualidade microbiológica da água utlizada, em função do fim a que 

se destina, a minimização da exposição humana aos fatores de risco, por exemplo, através de 

restrições de acesso às zonas de regadio em horário alargado (durante e após a irrigação), 

seleção de método de rega mais adequado a cada caso, minimizando o contacto da mesma 

com os operadores e a população em geral. 

 

5. Tecnologias de desinfeção 

 

A desinfeção de águas residuais é um processo que permite reduzir a quantidade de 

microrganismos patogénicos, até um nível de segurança que não ponha em causa a saúde 

pública. Pode conseguir-se pela ação de agentes físicos, agentes químicos, ou métodos 
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biológicos. Existem diversos mecanismos de eliminação ou inativação dos microrganismos 

patogénicos, consoante o processo de desinfeção utilizado. 

A eliminação dos patogénicos pode ser causada por: danos infligidos pelo desinfetante na 

membrana celular e a consequente rotura da membrana e a lise dos microrganismos, 

alteração da atividade de formação do ADN ou do ARN dos microrganismos, mudança da 

natureza coloidal do protoplasma, da atividade enzimática e da permeabilidade celular 

(Metcalf & Eddy, 2003). 

Estas ações de decaimento do número de microrganismos podem ser modeladas através de 

uma expressão simples – a chamada lei de Chick – que traduz o efeito fundamental do tempo 

de contacto da água com o agente desinfetante (Equação 5.1). 

−	
dN
dt = kN Equação 5.1 

Em que: 

/0
/1

 – taxa de decréscimo dos microrganismos; 
k – constante da velocidade de decaimento dos microrganismos; 
N – número de microrganismos sobreviventes no instante t. 

 

A lei de Chick representa uma reação de eliminação/inativação dos microrganismos de 1.ª 

ordem, mas em termos práticos pode ter diversos desvios, em função da resistência e do tipo 

de microrganismos; das características das AR (quantidade de sólidos suspensos que podem 

mascarar os microrganismos); das diferentes concentrações dos desinfetantes (que podem 

não ser totalmente consumidos, por exemplo na oxidação); do efeito da temperatura na 

velocidade das reações de redução dos microrganismos. 

 

A lei de Chick foi reformulada por Hom em 1972, com a inclusão da lei de Arrhenius (que 

traduz o efeito da temperatura) e com a introdução do efeito da variação de concentração do 

desinfetante, assumindo a forma da Equação 5.2. 

−	
dN
dt = k	Nm	t3$4	C6 Equação 5.2 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

21 
 

Em que: 

k – constante da velocidade de decaimento dos microrganismos; 
t – tempo de contacto; 
m – constante empírica; 
n – constante empírica, relacionada com a diluição; 
C – concentração do desinfetante. 

 

A cinética da desinfeção é ainda complicada pela reativação de alguns microrganismos 

falsamente removidos (Marecos do Monte et al., 2016). A Equação 5.2 deixa de ter grande 

interesse em termos práticos. Atualmente, na avaliação da eficiência do processo de 

desinfeção, é tida em conta a Equação 5.3 que demonstra que é constante o produto da 

concentração de desinfetante pelo tempo de contacto (o tempo necessário para se atingir 

uma percentagem de decaimento dos microrganismos constante): 

C6t = constante Equação 5.3 

Em que: 

t – tempo de contacto. 
 

A eficiência do processo de desinfeção está relacionada com o tipo de patogénicos que se 

pretende remover (bactérias, vírus, protozoários e ovos de helmintos), e com a resistência 

destes aos processos de desinfeção. 

Alguns patogénicos são mais resistentes aos processos de desinfeção que os indicadores de 

contaminação fecal usuais, pelo que é possível que a análise de AR desinfetadas não acuse a 

presença de microrganismos indicadores de contaminação fecal e, no entanto, alguns 

patogénicos ainda possam estar presentes (Marecos do Monte et al., 2016). 

Além do processo de desinfeção do agente patogénico, a eficiência de remoção está 

relacionada com outros fatores, como sejam: as características físicas e químicas das águas 

residuais, o tempo de contacto da água com o agente desinfetante, a dose do agente 

desinfetante, a temperatura e o pH. 

Se não for verificada uma alta eficiência da desinfeção pode ocorrer, posteriormente, uma 

multiplicação dos patogénicos (o chamado regrowth), através da recuperação de 
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microrganismos apenas parcialmente afetados pelo agente desinfetante, ou por se 

depararem com condições favoráveis à sua multiplicação, por exemplo biofilmes formados 

nas paredes de condutas e reservatórios.  

Na Tabela 5.1 apresentam-se os processos de desinfeção agrupados por mecanismo. 

 

Tabela 5.1 – Mecanismos e processos de desinfeção da AR  

Mecanismo Tipo de processo 

Físico 

Radiação UV e radiação γ 
Temperatura: ebulição e pasteurização 
Diluição 
Filtração 
Processos de membrana: MF, UF, NF e OI 
Adsorção em carvão ativado 
Ultrassons 

Químico 
Cloragem (Cl2, ClO2, NaOCl e Ca(OCl)2) 
Ozonização 
Ácido peracético 

Biológico Lagoas de maturação 
Tratamentos no solo: infiltração – percolação  

(Adaptado de Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 
 

Alguns dos processos atrás indicados raramente são aplicados na desinfeção de AR, como é o 

exemplo dos processos térmicos que são muito dispendiosos, dos ultrassons, da radiação γ e 

da adsorção em carvão ativado. Os processos atualmente mais comuns são a cloragem (com 

dióxido de cloro, cloro gasoso, cloroaminas, com hipoclorito de sódio e com hipoclorito de 

cálcio), a ozonização e a radiação UV. 

As tecnologias membranares vão ganhando adesão à medida que os custos associados vão 

descendo. 

Na escolha do processo de desinfeção mais adequado, devem ser tidos em conta diversos 

fatores, como a eficiência do processo na inativação dos microrganismos patogénicos; o risco 

do agente de desinfeção para a saúde pública; a operacionalidade e os custos associados; os 

impactes ambientais que possam causar. 

Globalmente, nenhum dos processos de desinfeção se mostra completamente satisfatório, 

tendo em conta os critérios já referidos, a nível técnico e económico. A cloragem apresenta a 

desvantagem da possibilidade de formação de compostos cancerígenos, mas é vantajosa na 
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prevenção de contaminações pós- desinfeção. A ozonização acarreta custos de investimento 

e de operação e manutenção (O&M) mais elevados, mas pode-se justificar quando combinado 

o seu efeito desinfetante com outros objetivos de qualidade da água (p. ex. remoção de cor). 

A desinfeção por radiação UV apresenta custos de O&M elevados com elevados consumos 

energéticos e lâmpadas onerosas.  

Uma solução que tem sido prosseguida nos últimos anos consiste na combinação sinergética 

de dois processos de desinfeção, nomeadamente com novos processos avançados de 

oxidação, como por exemplo a combinação da radiação UV com peroxido de hidrogénio (H2O2) 

ou com ácido peracético (C2H4O3). Na Tabela 5.2 apresenta-se uma análise sumária da 

aplicabilidade dos processos de desinfeção emergentes (Marecos do Monte et al., 2016). 

 

Tabela 5.2 – Processos emergentes de desinfeção da AR 

Processo Características do processo 

UV/C2H4O3 

Mais segurança na aplicação. 
Não forma compostos prejudiciais. 
Elevada eficiência na inativação de bactérias e fungos. 
Dependente do pH. 

O3/UV Inativação de um largo espectro de microrganismos. 
Redução do ozono necessário. 

O3/H2O2  

(peroxono) 
Não forma compostos prejudiciais. 
Elevada eficiência na desinfeção de água tratada por microfiltração. 

UV/H2O2 Processo avançado de oxidação mais utilizado na remoção de matéria orgânica 
dissolvida que na desinfeção. 

(Adaptado de Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 

 

5.1. Cloragem 

 

A cloragem ou cloração é o processo de desinfeção da água por adição de cloro molecular ou 

de compostos clorados. A possibilidade de formação de compostos cancerígenos, por 

combinação do cloro com compostos orgânicos presentes na água tem vindo a afastar a 

cloragem da desinfeção de AR em favor de outros processos, principalmente da radiação 

ultravioleta (UV). 

Neste processo de desinfeção da água utilizam-se os seguintes compostos clorados (por 

ordem decrescente de volume utilizado): 
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• Hipoclorito de sódio (NaOCl), utilizado na forma de solução aquosa 12 a 15%; 

• Cloro gasoso (Cl2), que é fornecido liquefeito, transportado em cilindros de aço ou em 

autotanques. A despressurização vaporiza o líquido, que ao ser injetado na água dá 

origem à formação de ácido clorídrico (HCl) e de ácido hipocloroso (HOCl), o qual se 

dissocia em H+ e OCl−, conforme as equações químicas das Equação 5.4 e Equação 5.5. 

Cl% +	H%O	 ⇋ 	HOCl + H( + Cl$ Equação 5.4 

 
HOCl	 ⇋ 	H( +	OCl$ Equação 5.5 

 

• Dióxido de cloro (ClO2), um poderoso desinfetante gasoso, que tem de ser produzido 

in situ, pois a sua instabilidade e reatividade desaconselham o seu transporte. O 

dióxido de cloro é produzido por reação de Cl2 com clorito de sódio (NaO2Cl). A 

vantagem do dióxido de cloro é que não reage com substâncias presentes na água e, 

portanto, não origina compostos organoclorados, como o cloro. Porém, esta 

vantagem, bem como o não provocar impactos adversos nos ecossistemas, só é 

assegurada se não existir excesso de Cl2 proveniente da produção do dióxido de cloro, 

o que requer um doseamento cuidadoso de Cl2 durante a produção de ClO2; 

• Cloraminas, grupo de compostos caracterizados por terem pelo menos um átomo de 

cloro ligado a um átomo de azoto trivalente: monocloramina (NH2Cl); dicloramina 

(NHCl2); tricloramina (NCl3); 

• Hipoclorito de cálcio – Ca(OCl)2 (Marecos do Monte et al., 2016). 

Como os compostos clorados reagem facilmente com outros compostos, oxidando-os, quando 

se utiliza a cloragem na desinfeção das AR, é necessário adicionar uma dose de desinfetante 

em quantidade suficiente que garanta a total oxidação de todas as substâncias orgânicas e 

inorgânicas oxidáveis e a destruição dos patogénicos, e que ainda fique uma concentração 

residual de cloro que permita responder a carências futuras (p. ex. contaminações nas 

condutas de transporte). A desinfeção só é assegurada se a dose de cloro adicionada à água 

ultrapassar o chamado ponto crítico ou breakpoint, representado na Figura 5.1 
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(Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 

Figura 5.1 – Cloragem ao breakpoint  

 

Na Figura 5.1 mostra-se como à medida que se adiciona cloro se podem distinguir 4 fases 

(Marecos do Monte et al., 2016): 

Carência imediata de cloro – o cloro adicionado é consumido na oxidação de compostos 

redutores, dando origem à formação de ácido sulfúrico, ácido clorídrico e outros compostos. 

A quantidade de cloro assim consumida designa-se por carência ou demanda imediata de 

cloro (graficamente entre 0 e o ponto A). 

Formação de cloraminas – o cloro adicionado vai reagir com amónia presente na água, do que 

resulta a formação de cloraminas, as quais têm capacidade desinfetante, de acordo com as 

equações químicas das Equação 5.6 Equação 5.7 Equação 5.8. O cloro nesta forma designa-se 

genericamente como cloro residual combinado (graficamente corresponde à zona entre o 

ponto A e o ponto B). 

NH# + 	HOCl	 → NH%Cl + H%O Equação 5.6 
 

NH%Cl + HOCl	 → NHCl% +	H%O Equação 5.7 
 

NHCl% + 	HOCl	 → NCl# + H%O Equação 5.8 
 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

26 
 

Destruição de cloraminas – inicia-se no ponto B da Figura 5.1 e termina no breakpoint. O cloro 

adicionado reage com as cloraminas destruindo-as, dando origem à formação de N2, N2O e 

HCl (Equação 5.9, Equação 5.10, Equação 5.11 Equação 5.12), reduzindo o cloro residual 

combinado disponível. A conversão das cloraminas dá-se até ao chamado breakpoint, pela 

contínua adição de cloro. 

NH%Cl + NH%Cl + HOCl	 → 4HCl + N%O Equação 5.9 
 

NH%Cl + 3Cl% +	H%O	 → N% +	N%O + 10HCl Equação 5.10 
 

2NH%Cl + 	HOCl	 → N% + H%O + 3HCl Equação 5.11 
 

NH%Cl +	NHCl% 	→ N% + 3HCl Equação 5.12 
 

Formação de cloro residual livre – a partir do breakpoint deixa de ocorrer a destruição das 

cloroaminas e todo o cloro adicionado fica em solução sob a forma de ácido hipocloroso 

(HOCl) e de ião hipoclorito (OCl−), constituindo o chamado cloro residual livre. Só a adição de 

cloro suficiente para ultrapassar o breakpoint permite a existência de cloro residual livre na 

água assegurando uma cloragem eficiente.  

Na Tabela 5.3 mostram-se as principais vantagens e desvantagens da desinfeção de AR por 

cloragem. 

Tabela 5.3 – Vantagens e desvantagens da desinfeção de ART por cloragem  

Vantagens Desvantagens 

Inativação de um vasto 
tipo de patogénicos. 

Formação de subprodutos perigosos 
de desinfeção (compostos 
organoclorados) por reação com 
compostos orgânicos e inorgânicos 
presentes na água. 

Permanência de um teor 
residual de cloro. 

Riscos associados à utilização dos 
compostos de cloro, particularmente 
do cloro gasoso. 

Flexibilidade de dosagem. 
Baixa eficiência relativamente a 
alguns patogénicos, como os 
protozoários e os ovos de helmintos. 

Menores custos. Possibilidade de conferir cheiro e 
gosto à água. 

(Adaptado de Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 
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5.2. Ozonização 

 

A ozonização é o processo de desinfeção da água por oxidação química por adição de ozono 

(O3). O ozono inativa os microrganismos por oxidação dos compostos que formam a sua 

membrana celular e o citoplasma e por destruição do seu ADN.  

A ozonização engloba a decomposição parcial do ozono em radicais hidroxilo (OH�), que 

facilmente reagem com os compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água promovendo 

a oxidação de teores residuais de poluentes presentes na água, (p. ex. pesticidas, corantes, 

produtos farmacêuticos e de higiene pessoal), que podem ser removidos até concentrações 

inferiores ao seu limite de quantificação analítica.  

Ao invés da cloragem, a ozonização não origina a formação de compostos halogenados, exceto 

se existir brometo na água, (situação em que dá origem à formação de diversos compostos 

bromados, dos quais os mais preocupantes são os bromatos (BrO#$), por serem 

potencialmente cancerígenos e de difícil remoção) 

Segundo Marecos do Monte et al. (2016) o ozono é muito eficiente na inativação de bactérias, 

vírus e até protozoários como a Giardia, embora alguns protozoários, como o Cryptosporidium 

parvum se apresentem como mais resistentes, requerendo doses mais elevadas. 

Na Tabela 5.4 comparam-se as vantagens e as desvantagens da desinfeção por ozonização. 

 

Tabela 5.4 – Vantagens e desvantagens da desinfeção de águas residuais tratadas por ozonização 

Vantagens Desvantagens 
Eficaz na remoção da generalidade dos 
patogénicos, incluindo Giardia. Custos de investimento relativamente elevados. 

Remoção de cor e de odores da água. Custos de O&M relativamente elevados. 

Oxidação de poluentes orgânicos persistentes. Aumenta o teor de CBO solúvel, o que estimula o 
recrescimento de microrganismos. 

Não formação de compostos organo-
halogenados, exceto de compostos bromados.  Formação de bromados. 

Oxidação de ferro e de manganês. Complexidade requerendo a necessidade de pessoal 
especializado. 

Não requer o transporte e armazenamento de 
substâncias perigosas. 

Tóxico, requerendo medidas de segurança 
apropriadas. 

Flexibilidade: produção ajustável. Corrosivo, requerendo adequada seleção de 
materiais. 

(Adaptado de EC, 2006) 
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5.3. Radiação UV 

 

A radiação ultravioleta (UV) é a radiação eletromagnética de comprimento de onda (λ) 

compreendido entre 4 e 400 nm, correspondente à banda do espectro entre os raios X e a 

radiação visível. Ao penetrar nas células, a radiação UV danifica o seu material genético, 

podendo deste modo eliminar ou inativar microrganismos (ao afetar a sua capacidade de 

reprodução). A radiação UV de 200 < λ < 280 nm é mais eficiente na redução de 

microrganismos patogénicos (Figura 5.2), principalmente quando o λ da radiação incidente se 

situa no intervalo entre 255 a 265 nm (Asano et al.,2007). 

 

 
(Marecos do Monte et al., 2016) 

Figura 5.2– Banda de UV germicida no espectro da radiação eletromagnética  

 

A desinfeção por UV é vantajosa relativamente à desinfeção por compostos de cloro, por não 

formar compostos organoclorados e inativar oócitos de protozoários. Torna-se assim num 

processo de desinfeção eficaz e com menor impacte ambiental. Segundo Marecos do Monte 

et al., 2016, a inativação pela radiação UV atinge a generalidade dos microrganismos 

patogénicos – bactérias, vírus e até os protozoários –, mas é menos eficaz para os ovos de 

helmintos, que são bastante resistentes à penetração dos UV. 

 

A reação foto-bioquímica de inativação dos microrganismos por ação da radiação UV pode ser 

traduzida pela Equação 5.13, derivada da lei de Beer. 
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−
dN
dt = k	l3H/	N 

Equação 5.13 

Em que: 

N – concentração de microrganismos viáveis (n.º/L); 
t – tempo (s); 
k – constante de inativação de 1.ª ordem (cm2/(mW.s)); 
Imed – intensidade média da radiação (mW/cm2). 

 

Marecos do Monte et al. (2016) explica que a eficiência da desinfeção por UV depende da 

quantidade de radiação e do tempo de exposição (que é da ordem de poucos segundos). Para 

o mesmo valor de intensidade de radiação e de tempo de exposição, a eficiência de remoção 

de microrganismos patogénicos depende dos seguintes fatores: 

a) Características de qualidade das águas residuais tratadas que afetam a transmitâcia da 

radiação UV na água e que são principalmente sólidos em suspensão, ferro, sais de 

cálcio e de magnésio; 

b) Configuração da instalação de desinfeção UV: projeto do reator de desinfeção, tipo de 

lâmpadas UV, sua idade, tipo de manutenção.  

A presença de sólidos suspensos na água dificulta a remoção de patogénicos por radiação UV, 

pois além de dispersarem a radiação incidente, também protegem (como um escudo) os 

microrganismos da incidência da radiação UV (Figura 5.3).  

A eficiência da desinfeção por UV não é apenas condicionada pela concentração de partículas 

em suspensão, é também importante a dimensão das partículas: as partículas maiores que 10 

μm podem funcionar como escudos de proteção dos microrganismos, e as partículas de 

dimensão superior a 40 μm absorvem radiação sem que esta penetre completamente, 

obrigando à aplicação de doses mais elevadas de radiação para atingir os microrganismos. 
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(Adaptado de EPA, 1999) 

Figura 5.3 – Interferência dos SS nas AR com a ação germicida do UV  

 

Na Tabela 5.5 apresentam-se as vantagens e desvantagens da desinfeção com radiação UV. 

 

Tabela 5.5 – Vantagens e desvantagens da desinfeção de ART por radiação UV  

Vantagens Desvantagens 
Não formam compostos 
halogenados. Elevados custos de capital. 

Muito eficiente na 
remoção de 
Cryptosporidium e de 
Giardia. 

Necessidade de realização de um 
programa de manutenção preventiva para 
manter as lâmpadas limpas. 

Facilidade de O&M. 

Eficiência muito dependente das 
características de qualidade da água 
(turvação, SS, substâncias absorventes de 
UV). 

Baixo tempo de contacto 
com a água. Baixo poder viricida para baixas doses. 

 Possibilidade de foto reativação. 

 Necessidades de desinfetante adicional no 
sistema de armazenamento e transporte. 

(Adaptado de EC, 2006) 

 

5.4. Processos de separação por membranas 

 

Os processos de membranas separam os poluentes dissolvidos e em suspensão coloidal 

presentes nas AR, nomeadamente sais, nutrientes, metais, poluentes orgânicos e 

microrganismos e são aplicados na afinação de efluentes secundários e terciários. Os 
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processos de membranas estão ainda na base do desenvolvimento de novos processos de 

tratamento, como os reatores biológicos de membrana (MBR). 

Sob a designação de “processos de membranas” incluem-se diversas operações de 

tratamento, sendo mais utilizadas no tratamento de AR as seguintes: 

• Microfiltração (MF); 

• Ultrafiltração (UF); 

• Nanofiltração (NF); 

• Osmose inversa (IO). 

O funcionamento dos processos membranares baseia-se na utilização de uma membrana fina 

seletiva à passagem de apenas alguns constituintes das águas residuais. Esta seletividade 

permite separar o caudal afluente à membrana em dois: o permeado, que atravessa a 

membrana, e o concentrado que fica retido pela membrana (com os poluentes removidos). 

Na Figura 5.4 encontra-se representado um esquema do processo de separação por 

membranas. 

 

 
(Marecos do Monte et al., 2016) 

Figura 5.4 – Esquematização da separação de poluentes por membranas  

 

O processo de separação ocorre essencialmente de acordo com dois modos operatórios, que 

dependem do tamanho das partículas a serem retidas: o fluxo perpendicular (partículas de 

maiores dimensões) e o fluxo tangencial (partículas de menores dimensões) (Mulder, 1996). 
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O fluxo perpendicular (dead-end flow) ocorre perpendicularmente à superfície da membrana. 

O fluxo ao atravessar a membrana origina uma retenção de material na sua superfície, no 

entanto este tipo de fluxo consegue originar uma taxa de recuperação de água de quase 100%. 

A retenção de material na superfície filtrante da membrana irá aumentar à medida que a 

filtração decorre, consequentemente irá causar obstrução à passagem do caudal afluente a 

ser filtrado e consequente diminuição do fluxo. Desta forma, quando o fluxo baixa até 

determinados valores, é necessário proceder à remoção dos sólidos retidos. A limpeza da 

membrana necessita que a filtração cesse, e por isso, este tipo de membranas possui 

funcionamento em descontínuo (Mulder, 1996). 

O fluxo tangencial (cross flow) ocorre paralelamente à superfície da membrana, mas o fluxo é 

transportado transversalmente. O caudal afluente não passa na totalidade através da 

membrana, cerca de 20% passa sobre a membrana, não sendo filtrado. Um sistema de 

separação por membranas a funcionar com fluxo tangencial permite recuperações de água na 

ordem dos 80% através de recirculação. A manutenção de uma velocidade constante de 

atravessamento através da membrana permite que o material retido na sua superfície seja 

deslocado e levado sob a forma de concentrado, o que proporciona que as membranas 

operem em modo contínuo, não necessitando de períodos de interrupção para limpeza 

(Mulder, 1996). 

Comparando os dois tipos de fluxo, verifica-se uma menor acumulação de material na 

superfície da membrana em sistemas de membranas que operem com fluxo tangencial. 

Consequentemente o fluxo de permeado é mantido a um nível mais elevado do que no caso 

do mesmo sistema de membranas em fluxo perpendicular. A microfiltração pode ser efetuada 

segundo os dois tipos de fluxos, mas na ultrafiltração utiliza-se convencionalmente o fluxo 

tangencial (Mulder, 1996). 

O mecanismo que explica a seletividade das membranas de MF, UF e NF aos constituintes cuja 

passagem é permitida, resulta da combinação de uma ação de filtração (separação pelo 

tamanho das partículas, sendo retidos pela membrana os constituintes de dimensão superior 

à dos poros da membrana) com a de uma força motriz que separa as moléculas de água. Essa 

força motriz pode ser uma diferença de pressão – positiva ou negativa (vácuo) – ou um 

gradiente de concentração. Nas operações de MF, UF, NF e OI a força motriz que impulsiona 
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a passagem do afluente através da membrana é o gradiente de pressão entre ambos os lados 

da membrana, designada pressão transmembranar (PTM), como se representa na Figura 5.5, 

gradiente de pressão esse conferido pela pressurização do afluente (Marecos do Monte et al., 

2016). 

(Adaptado de Mulder, 1996) 
Figura 5.5– Separação de constituintes através da passagem pela membrana  

 

A NF e a OI configuram um caso particular, na medida em que também há que considerar um 

mecanismo de difusão de moléculas de permeado através da membrana. Este mecanismo de 

difusão ocorre devido à muito reduzida dimensão dos poros das membranas utilizadas em NF 

e OI. Aliás, no tratamento por OI, cujas membranas têm poros de dimensão inferior a 0,0005 

µm, o mecanismo de separação é predominantemente a difusão de moléculas de pequena 

dimensão (Marecos do Monte et al., 2016).  

Quando duas soluções de diferentes concentrações se encontram separadas por uma 

membrana semipermeável, observa-se a difusão, através da membrana, de moléculas de água 

da solução menos concentrada para a mais concentrada. 

No que respeita à recuperação da água, os valores de recuperação alcançados dependem de 

vários fatores, como por exemplo o número de estágios de membranas que um processo de 

tratamento possui. Podem então ser utilizados mais do que um estágio de membranas para o 

permeado ou para o concentrado, dependendo da qualidade que se pretende para cada um 

(Water Environment Federation, 2006). 
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O transporte de moléculas ou partículas através de uma membrana ocorre pela ação de uma 

força motriz ou um conjunto de forças motrizes. A extensão da força é determinada por um 

gradiente de potencial. As forças motrizes podem ser gradientes de potencial químico, físico 

e/ou elétrico (Ho & Sirkar, 1992). Os processos de separação por membranas podem ser 

agrupados de acordo com a força motriz utilizada para que a permeação ocorra. A Tabela 5.6 

apresenta alguns processos de separação por membranas e a respetiva força motriz 

(Gonçalves, 2011). 

 

Tabela 5.6 – Processos de membranas agrupados por tipo de força motriz  

 

 

A separação por membranas pode ser feita de acordo com variados processos que dependem 

do tipo de membrana utilizada. As membranas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Na 

Tabela 5.7 encontram-se exemplos de processos de separação por membranas sólidas 

utilizados no tratamento das águas residuais (Gonçalves, 2011). 

Existem ainda outros tipos de separação, como por exemplo a passagem de um gás por uma 

membrana sólida, originando uma fase líquida e a passagem de uma fase líquida por uma 

membrana sólida, originando um líquido imiscível (Ho & Sirkar, 1992). 

 

Força motriz Processo de separação por 
membrana 

Pressão 

Microfiltração 
Ultrafiltração 
Nanofiltração 
Osmose inversa 
Permeação gasosa 
Pervaporação 

Temperatura Destilação por membrana 

Concentração 
Diálise 
Extração por membrana 
Osmose 

Potencial elétrico Eletrodiálise 
(Matsuura,1994) 
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Tabela 5.7 – Tipos de processos de separação por membranas sólidas 

Tipo de 
separação Fase 1 Membrana Fase 2 Aplicação 

Permeação 
gasosa Gasosa Sólida Gasosa Separação de misturas de gases 

Pervaporação Líquida Sólida Gasosa Separação de misturas de líquidos voláteis 

Diálise Líquida Sólida Líquida Separação de micro solutos e sais de 
soluções macromoleculares 

Eletrodiálise Líquida Sólida Líquida Separação de iões da água e solutos não 
iónicos 

Microfiltração Líquida Sólida Líquida 
Remoção de partículas em suspensão e 
consequente turvação, bactérias e 
protozoários 

Ultrafiltração Líquida Sólida Líquida 
Separação de partículas em suspensão, 
bactérias, protozoários, vírus e compostos 
orgânicos de elevado peso molecular 

Nanofiltração Líquida Sólida Líquida Separação de compostos orgânicos de 
baixo peso molecular e iões bivalentes 

Osmose inversa Líquida Sólida Líquida Separação de espécies de baixo peso 
molecular e iões monovalentes 

(Adaptado de Mulder, 1996) 
 

A classificação de membranas é feita de acordo com várias categorias, como por exemplo a 

natureza da força motriz de separação, o mecanismo de separação, o tamanho do poro da 

membrana, o tamanho nominal da separação alcançada (Molecular Weigh CutOff – MWCO 

ou também designado simplesmente por “cutt-off”) e o tipo de material de que a membrana 

é feita (sintético ou biológico). Com respeito ao tipo de material, as membranas utilizadas no 

tratamento de água são usualmente sintéticas e feitas de material polimérico. O tipo de 

polímeros que constituem a membrana decreta a afinidade desta pela água, podendo ser 

classificada como hidrofóbica (não apresenta afinidade pela água) ou hidrofílica (possui 

afinidade pela água). No tratamento de água e efluentes aquosos recorre-se idealmente a 

uma membrana hidrofílica, uma vez que favorece a passagem do fluxo através da membrana 

(Gonçalves, 2011). 

A classificação de membranas a nível da sua estrutura morfológica pode ser abordada de uma 

perspetiva física, existindo essencialmente duas categorias, as membranas microporosas e as 

membranas assimétricas, tal como é referenciado em Water Environment Federation, 2006. 

Baker (2004), classifica morfologicamente as membranas segundo duas categorias: isotrópica 

e anisotrópica. As membranas isotrópicas (simétricas) possuem uma interface uniforme tanto 

em composição química como em natureza física e podem ser porosas ou densas. As 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

36 
 

membranas anisotrópicas (assimétricas) consistem numa interface heterogénea, constituída 

por duas camadas diferentes que podem variar a nível físico (tamanho dos poros) e/ou a nível 

químico tipo de material). As duas camadas possuem espessuras diferentes, a camada mais 

fina (menor que 1 μm) é utilizada como superfície filtrante ou seletiva e uma camada mais 

espessa (até 100 μm) e com poros maiores, que possui como função o suporte e estabilidade 

da membrana (Asano et al., 2007; Baker, 2004 e Water Environment Federation, 2006). 

Baker (2004), agrupa as membranas microporosas, não-porosas ou densas e eletricamente 

carregadas no grupo das isotrópicas, e no grupo das anisotrópicas encontram-se as 

membranas compósitas de filme fino, de Loeb-Sourirajan e em suporte líquido. 

As membranas microporosas assemelham-se a um filtro convencional. São feitas apenas de 

um tipo de material, sendo por isso homogéneas no que respeita à composição química, no 

entanto a nível do tamanho do poro podem ser heterogéneas. A sua estrutura é rígida e 

bastante porosa e os poros apesar de distribuídos aleatoriamente, encontram-se 

interconectados. O tamanho dos poros varia numa gama de valores de 0,01 a 10 μm em 

diâmetro. A separação neste tipo de membranas ocorre pelo mecanismo de exclusão por 

tamanho (Baker, 2004). Os processos de microfiltração e ultrafiltração são processos onde são 

utilizadas membranas microporosas. 

As membranas densas consistem num filme denso pelo qual os constituintes são difundidos 

através da membrana pela ação de forças motrizes. A separação dos constituintes de uma 

mistura baseia-se na taxa relativa de transporte de cada constituinte dentro da membrana, 

que é determinada pela sua difusão e solubilidade no material da membrana. Tal significa, que 

estas membranas têm a capacidade de reter certos constituintes e permear outros que 

possuem tamanhos similares na mesma mistura se as suas concentrações ou solubilidades na 

membrana diferirem significativamente (Baker, 2004).  

As membranas eletricamente carregadas podem ser densas ou microporosas, no entanto o 

mais comum é a apresentação sob a forma microporosa. Estas membranas podem ser positiva 

ou negativamente carregadas, dependendo de nos seus poros estarem fixados iões positivos 

ou negativos, respetivamente. A concentração e valência dos iões na água afetam a sua 

separação, em que iões com maiores valências (2+ ou 3+) são fixados preferencialmente a iões 
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monovalentes, e, portanto, existe uma menor separação destes últimos. Membranas 

eletricamente carregadas são utilizadas para processar eletrólitos na eletrodiálise, sendo 

também utilizadas em processos de nanofiltração (Baker, 2004 e Matsuura, 1994). Um estudo 

recente, com membranas positivamente carregadas e resistentes a solventes, demonstrou 

forte potencialidade da sua utilização no tratamento de águas residuais industriais devido às 

elevadas eficiências na remoção de iões metálicos multivalentes (Ba, 2010). 

As membranas compósitas de filme fino resultam da união de uma camada fina (tipicamente 

entre 0,15 e 0,25 μm de espessura) de acetato de celulose, poliamida ou outra camada ativa 

com um substrato mais poroso que confere estabilidade e suporte, usualmente de material 

diferente da primeira. A camada de superfície é responsável pelas propriedades de separação 

e taxas de permeação e a camada mais porosa proporciona a utilização de fluxos maiores. Este 

tipo de membranas é bastante utilizado em processos de osmose inversa (Baker, 2004; Asano 

et al., 2007). 

As membranas apresentam-se sob variadas configurações, sendo os principais tipos as 

membranas tubulares, de fibra oca, placas planas e enroladas em espiral. Estas configurações 

são apresentadas em módulos de membranas (Tchobanoglous et al., 2004). A Tabela 5.8 

apresenta um resumo dos tipos de configurações mencionados. 

Os tipos de módulos mais utilizados no tratamento de água residual são os tubulares, fibra 

oca e enrolados em espiral (Tchobanoglous et al., 2004). 

Os módulos em fibra oca são utilizados quer no tratamento secundário de águas residuais, 

associados a reatores biológicos de membranas (MBR), quer no tratamento para reutilização 

de água residual, por exemplo em membranas de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração 

e osmose inversa (Peinemann & Nunes, 2010). 

Os módulos enrolados em espiral e tubulares não costumam ser utilizados em sistemas MBR 

(como tratamento secundário), uma vez que, no primeiro caso, a tendência para colmatar é 

elevada devido à alta concentração de sólidos em suspensão na água e, no caso, devido à 

necessidade de uma grande área de implementação (Peinemann & Nunes, 2010). 
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Pavlova et al. (2005), citado por Gonçalves (2011), refere que apesar dos módulos de 

membranas tubulares possuírem elevada tolerância à colmatação, devido a serem 

excessivamente caras, são apenas utilizadas em processos de separação de águas com uma 

grande concentração de sólidos em suspensão. Tchobanoglous et al. (2004) refere também 

que a configuração tubular não costuma ser utilizada em sistemas de separação por 

membranas para reutilização de água residuais. 

 

Tabela 5.8 – Principais tipos de configurações de membranas  

Tipo de 
configuração Descrição 

Placas planas 
(plate and 
frame) 

Consiste numa série de placas planas de membranas intercaladas com placas de 
suporte que conferem sustentação sólida à unidade de membrana. Presentemente 
são só utilizadas em sistemas de eletrodiálise e pervaporação e num número 
limitado de aplicações em osmose inversa e ultrafiltração com fluxos de colmatação 
elevada. 

Enrolada em 
espiral (spiral 
wound) 

Consiste numa forma retangular de duas camadas de membranas colocadas 
paralelamente que possuem entre elas uma camada porosa e flexível denominada 
de espaçador (onde se recolhe o permeado). São seladas em 3 pontas e a ponta não 
selada está enrolada a um tubo perfurado que transporta o permeado para fora da 
membrana. Este tipo de configuração é mais sensível a colmatações do que as 
membranas de placa plana devido aos espaçadores, o que não permite a sua 
utilização em águas com turvação elevada se não existir pré-tratamento. São 
bastante utilizados em processos de osmose inversa, no entanto também podem ser 
aplicadas na indústria alimentar em processos de ultrafiltração. 

Tubular 
(tubular) 

São geralmente limitadas ao processo de ultrafiltração. Os tubos consistem 
tipicamente num suporte de papel poroso ou de fibra de vidro porosa, dentro dos 
quais a membrana é formada. Este tipo de membrana não necessita de pré-filtração 
da água e é fácil de limpar. A sua maior desvantagem centra-se na baixa densidade 
de compactação e consequente aumento do custo capital. 

Fibra oco 
(hollow fiber) 

As fibras são emparelhadas em conjuntos de milhares ou milhões e inseridas numa 
única cápsula, providenciando unidades com uma grande área superficial. 
Proporcionam dois tipos de fluxo, de dentro para fora e de fora para dentro da fibra. 
Devido ao pequeno diâmetro (menor que 0,1 µm) a probabilidade de colmatação é 
elevada, o que leva a que a sua utilização seja apenas em tratamento de águas com 
um baixo conteúdo em sólidos suspensos. São maioritariamente utilizadas em 
processos de nanofiltração e osmose inversa, no entanto também podem ser 
aplicadas na ultrafiltração e microfiltração devido à capacidade de inversão de fluxo. 

(Adaptado de Baker, 2004; Mulder, 1996, Water Environment Federation, 2006). 

 

Pavlova et al. (2005), citado por Gonçalves (2011), refere que apesar dos módulos de 

membranas tubulares possuírem elevada tolerância à colmatação, devido a serem 

excessivamente caras, são apenas utilizadas em processos de separação de águas com uma 

grande concentração de sólidos em suspensão. Tchobanoglous et al. (2004) refere também 
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que a configuração tubular não costuma ser utilizada em sistemas de separação por 

membranas para reutilização de água residuais. 

As membranas enroladas em espiral são a excelência em reutilização de água residual devido 

a necessitarem de baixa área de implantação e terem custos de produção baixos (Wagner, 

2001). Em termos de reutilização de água residual, a sua grande aplicação faz-se em processos 

de separação por nanofiltração e osmose inversa, que por necessitarem de pré-tratamento 

leva a que já tenha ocorrido uma redução do teor em sólidos em suspensão da água, o que se 

traduz num potencial de colmatação mais baixo (Tchobanoglous et al., 2004). 

Pavlova et al. (2005), citado por Gonçalves (2011), ao comparar módulos de fibra oca com 

módulos enrolados em espiral, constatou que os enrolados em espiral possuíam maior 

resistência a colmatações, o que aparentemente reduzia os custos de pré-tratamento. 

O mecanismo de separação que ocorre nas membranas é condicionado pela sua estrutura. A 

sua seleção encontra-se dependente de vários fatores, nomeadamente a integridade 

mecânica da membrana, a resistência química e física aos efluentes a ser tratados e também 

o tipo de compostos a serem separados (Rushton et al., 1996). 

Existem essencialmente três mecanismos de separação que explicam os processos de 

membranas, são eles: a separação por exclusão por tamanho, a separação pelo modelo 

solução difusão e a separação por troca iónica. Cada mecanismo de separação é baseado 

apenas numa única propriedade específica dos constituintes alvo de separação, no entanto 

existem casos em que a separação pode ocorrer por mais do que um mecanismo ao mesmo 

tempo (American Water Works Association, 1996). 

Um dos problemas associados à operação a longo termo de sistemas de separação por 

membranas é a colmatação (fouling) das mesmas. Esta prende-se com o facto de as 

membranas reterem na sua superfície material com dimensões superiores aos seus poros, 

resultando em depósitos ou acumulação de material no lado da membrana em que se efetua 

a alimentação de caudal. A acumulação de material e passagem do fluxo através da membrana 

pode alterar a sua seletividade e produtividade, pois pode sofrer alterações físicas e químicas 

na sua estrutura (Schrader, 2006, Noble & Stern, 1995). Koros et al. em Noble & Stern (1995), 

reforça o previamente mencionado com a afirmação de que a colmatação é “o processo que 
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resulta na perda de desempenho de uma membrana devido à deposição de substâncias 

suspensas ou dissolvidas na sua superfície externa, nas aberturas dos poros, ou dentro dos 

poros”.  

Segundo Li et al. (2008), a colmatação pode de uma forma geral ser classificado em dois 

grupos: como irreversível ou reversível, podendo ser descolmatado por inversão de fluxo ou 

não. No entanto também pode ser classificado de acordo com a natureza dos colmatantes. A 

Tabela 5.9 apresenta uma breve descrição dos tipos de fouling segundo a natureza das 

espécies colmatantes. 

O fenómeno de fouling é diferente do fenómeno de concentração polarização. Ambos 

reduzem o “output” e as suas resistências são “aditivas”, ou seja, podem-se adicionar, 

originando uma resistência total. O fouling pode ser pensado como o efeito que causa perda 

de fluxo e que não pode ser revertido enquanto o processo estiver a decorrer. Variações na 

composição da água, nomeadamente aumento da concentração de substâncias ou 

viscosidade da água, diminuição da velocidade do caudal ou da pressão em algum momento 

da operação da membrana podem causar declínio do fluxo. A reposição dos valores de 

concentração, velocidade, etc., irá reverter esta diminuição de fluxo causada por estes fatores, 

no entanto não irá repor o fluxo na sua totalidade se a membrana estiver colmatada (Noble & 

Stern, 1995). Neste aspeto devem ser implementadas estratégias de limpeza para remover o 

material colmatado e restaurar a produtividade. Nos casos em que o fouling não é reversível, 

é necessário trocar as membranas (Ba, 2010). 

O fouling é também diferenciado da compactação da membrana. Esta resulta primariamente 

da deformação irreversível da membrana como resposta ao stress. Este fenómeno é 

visualizado em algumas membranas de osmose inversa, mas a pressões mais baixas como nas 

utilizadas nos processos de microfiltração e ultrafiltração, pode ser ignorado (Noble & Stern, 

1995). 

Uma questão relevante a considerar no tratamento de AR por processos de membranas 

consiste no tratamento e destino final a proporcionar ao concentrado obtido, o qual pode 

representar ainda um caudal significativo de uma água altamente concentrada nos poluentes 

removidos. As soluções de tratamento do concentrado mais frequentemente aplicadas 
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baseiam-se na redução do seu volume, por métodos como: evaporação solar, concentração 

em estágios múltiplos de processos de membranas, cristalização e secagem (Metcalf & Eddy, 

2014). 

A Tabela 5.9 resume e diferencia os processos de separação por membranas e na Tabela 5.10 

apresentam-se os métodos convencionais de destino final do concentrado, dos quais os mais 

comuns são a descarga na rede de drenagem urbana ou no meio recetor. 

 

Tabela 5.9 – Resumo dos processos de  microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose 
inversa (OI)  

Processo de 
separação MF UF NF OI 

Substâncias 
Tipicamente 
Removidas 

Sólidos em suspensão, 
turvação, oocistos e 
cistos de protozoários, 
algumas bactérias e vírus 

Macromoléculas, 
coloides, maioria 
das bactérias, 
alguns vírus e 
proteínas 

Compostos 
orgânicos de 
baixo peso 
molecular, 
iões bivalentes 
dissolvidos e 
vírus 

Cor, dureza, 
espécies de baixo 
peso molecular e 
iões 
monovalentes 

Gama padrão de 
tamanho dos 
poros das 
membranas 

Macroporos 
0,05 a 10 µm 

Mesoporos 
1 a 100 nm 

Microporos 
< 2 nm 

Densa 
< e nm 

Gama real de 
tamanho dos 
poros a que se dá 
a separação (µm) 

0,08 – 2,0 0,005 – 0,2 0,001 – 0,01 0,0001 – 0,001 

Força motriz 
(bar) 

Gradiente de pressão 
hidrostática ou vácuo 
em cápsulas abertas 
(0,1 – 0,2) 

Gradiente de 
pressão 
hidrostática  
(1,0 – 5,0) 

Gradiente de 
pressão 
hidrostática 
(5,0 – 20) 

Gradiente de 
pressão 
hidrostática 
(10 – 100) 

Tipo de 
membrana 

Porosa simétrica ou 
assimétrica 

Porosa 
assimétrica 

Assimétrica 
Homogénea e 
Compósito 

Assimétrica ou 
compósito 

Fluxo 
[L/(m2.h.bar)] > 50 10 – 50 1,4 – 12 0,05 – 1,4 

Mecanismo de 
separação Tamanho do poro (Sieve) Tamanho do poro 

(Sieve) 

Tamanho do 
poro (Sieve) + 
solução/difusã
o + exclusão 

Solução/difusão 
+ exclusão 

Tipo de material 
da membrana 

Polipropileno, 
acrilonitrilo, nylon e 
PTFE 

Acetato de 
celulose e 
poliamidas 
aromáticas 

Acetato de 
celulose e 
poliamidas 
aromáticas 

Acetato de 
celulose e 
poliamidas 
aromáticas 

(Adaptado de Mulder, 1996 e Tchobanoglou et al., 2004, citado por Gonçalves, 201) 
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Tabela 5.10 – Destino final do concentrado  

Destino final Descrição 
Descarga no sistema de drenagem de 
AR 

Apenas para muito baixas concentrações (e.g. 
SDT < 20 mg/L). 

Lagoas de evaporação Grandes áreas 
Espalhamento no solo Apenas para baixas concentrações. 
Descarga no oceano Aplicado em zonas litorais. 
Descarga em águas superficiais Método mais comum. 
Reutilização Em indústrias e.g. corantes. 

(Adaptado de Asano et al, 2007) 

 

Na Tabela 5.11 descrevem-se algumas vantagens e desvantagens do tratamento de águas 

residuais por processos de membrana. 

 

Tabela 5.11 – Vantagens e desvantagens do tratamento de AR pelos processos de membranas   

Vantagens Desvantagens 
Capacidade para remover constituintes de 
dimensão muito reduzida ou dissolvidas no 
efluente, com produção de um efluente 
muito depurado. 

Consumo de energia mais elevado. 

Menor necessidade de espaço para 
instalação. Necessidade de pré-tratamento. 

Grande flexibilidade do processo. Vida útil das membranas requer a sua 
substituição frequente. 

Operação facilmente automatizada Destino final do concentrado 

 Fluxo de permeado diminui gradualmente 
ao longo do tempo 

(EPRI Community Envronmental Center, 1997) 
 

6. Distribuição e gestão na reutilização de águas residuais tratadas para rega 

 

Para desenvolver um sistema robusto de distribuição de água residual tratada, é importante 

fornecer uma “coluna dorsal” inicial, ou principal, de transmissão, de tamanho suficiente para 

permitir que o sistema leve a água tratada para longe da origem. O principal sistema de 

transmissão deve ser construído num local que permita conexões a futuras linhas, bem como 

fácil conexão com grandes utilizadores de água potável previamente identificados. Vários 

aspetos devem ser considerados ao ponderar as potenciais rotas de um sistema de 

distribuição de ART, incluindo (US EPA, 2012): 
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• A localização de potenciais utilizadores, previamente identificados; 

• A quantidade total de água potável a ser economizada conectando esses potenciais 

utilizadores ao sistema de distribuição de águas residuais tratadas; 

• A quantidade de água potável a ser economizada que não depende do tempo ou das 

condições climáticas; 

• Outros possíveis futuros utilizadores ao longo de cada rota alternativa; 

• Outros projetos de serviços públicos ou rodoviários que possam ocorrer ao mesmo 

tempo que a construção do principal da transmissão principal, o que pode ajudar a 

reduzir os custos iniciais de capital. 

A coordenação conjunta com outros potenciais projetos pode ser favorável economicamente, 

e fomentar o aparecimento de novos utilizadores, ajudando a compensar o investimento de 

capital e fornecer receitas futuras. 

Região onde a reutilização de ART não é, ainda, muito comum, é fundamental a sensibilização 

pública para que o projeto possa ser bem-sucedido. Os potenciais consumidores devem ser 

informados das vantagens de utilizarem ART, sempre que possível, na satisfação das suas 

necessidades. É igualmente importante que quaisquer mitos, sobre a água residual tratada, 

sejam devidamente esclarecidos com informações precisas sobre a segurança e a qualidade 

da ART. Períodos de tempo seco, são propícios à identificação de potenciais utilizadores. 

Segundo US EPA, 2012, fornecer dados sobre a qualidade da ART pode ajudar a diminuir as 

preocupações dos clientes, e uma forma de sucesso, pode passar por algum tipo de incentivo, 

por exemplo financeiro, para os primeiros clientes.  

Os sistemas de reutilização costumam ter horas de pico diferentes dos sistemas de água 

potável. O pico de disponibilidade de um sistema de distribuição de ART ocorre durante o dia, 

enquanto o pico de uso de ART geralmente ocorre à noite, quando grandes utilizadores estão 

a regar (como é o caso dos campos de golfe). Para contornar este desajuste, pode ser definido 

um cronograma de rega para grandes utilizadores, o que evitará que muitos utilizadores de 

grandes consumos de ART irriguem simultaneamente e sobrecarreguem o sistema. A 

exigência de que grandes utilizadores disponham do seu próprio armazenamento pode ajuda 

a controlar a equalizar o fluxo dentro do sistema. 
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Os sistemas de distribuição de água residual tratada exigem as mesmas considerações de 

planeamento e projeto que os sistemas de água potável. É necessário ter em conta questões 

como a segurança e o armazenamento de águas residuais urbanas tratadas. 

 

6.1. Segurança 

6.1.1. Identificação das tubagens e acessórios 

 

No que diz respeito às questões de segurança, em Portugal, não existem ainda critérios 

definidos como obrigatórios, mas à semelhança de outros países, é aconselhável a adoção de 

uma prática comum aos países onde já se faz reutilização de ART de uma forma legislada. 

Nos EUA, a maioria dos estados exige que a tubagem e todos os acessórios de distribuição de 

águas residuais urbanas seja púrpura. A Pantone 512 ou 522 é utilizada uniformemente para 

este fim, conforme Figura 6.1. A tubagem de ART deve ser bem identificada, além do uso deste 

colorido, podem ser usadas rotulagem ou marcações específicas, bem como sinalização ao 

longo do alinhamento da tubagem.  

 

 

(Adaptado de www.donnavincentroa.com) 

Figura 6.1– Tubagens púrpura (Pantone 512) 
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Um sistema de distribuição de água residual tratada requer tipicamente sinalização nas 

instalações (por exemplo, estações de bombeamento, armazenamento, etc.), e ao longo da 

rede de distribuição. Todos os acessórios e componentes do sistema de distribuição de ART 

devem estar devidamente sinalizados com a cor púrpura. Todos os principais fornecedores de 

sistemas de irrigação têm componentes de encaixe (anéis) em roxo que podem ser 

adicionados às cabeças dos sprinklers existentes, conforme mostrado nas Figura 6.2 e Figura 

6.3. Os adesivos pré-impressos também podem ser enrolados em torno de cabeças de 

sprinklers para identificar o sistema como fornecendo água recuperada. (US EPA, 2012) 

 

 

 

 
(Crédito da foto: Don Vandertulip em US EPA, 2012)   (Crédito da foto: Rain Bird em US EPA, 2012) 

Figura 6.2 – Tubo de argamassa púrpura de 36 
polegadas CSC 301, Sistema de água de San 
Antonio  

 Figura 6.3 – Tampa púrpura de identificação de 
água residual tratada num aspersor 

 

6.1.2. Afastamento entre tubagens 

 

US EPA (2012) sugere que se cumpram distâncias mínimas de separação entre as canalizações 

de ART e as canalizações de água potável e de esgoto, normalmente com uma distância 

horizontal entre tubagens de cerca de 3 m entre a ART e a água potável. A mesma disposição 

aplica-se tipicamente à distância de separação entre um tubo de ART e um tubo de esgoto 

sanitário principal. Quando ocorre um cruzamento, o tubo com o produto da mais alta 

qualidade deve estar localizado acima dos outros dois, com uma separação vertical de cerca 

de 30 cm entre quaisquer dois tubos. Especificamente, o tubo potável deve estar acima do 

tubo de água recuperado, e o tubo de água recuperada deve estar acima do cano principal de 

esgoto sanitário, como mostrado na Figura 6.4. 
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(US EPA, 2012) 

Figura 6.4 – Separação apropriada das tubagens de água potável, ART e esgoto sanitário  

 

6.1.3. Reaparecimento de microrganismos na rede de distribuição 

 

Após tratamento em ETAR, mesmo quando a ARUT apresenta o nível de qualidade desejado, 

a qualidade que chega ao utilizador pode não ser exatamente a mesma da água residual 

tratada que saiu da ETAR. Pode ocorrer o reaparecimento de microrganismos por diversos 

fatores: 

• Crescimento de microrganismos que não foram totalmente eliminados durante o 

processo de desinfeção, tendo capacidade de autorregeneração; 

• Desenvolvimento de biofilme nas redes de distribuição da ARUT, que pode abrigar 

organismos patogénicos que ao desprenderem-se poderão aparecer na ARUT; 

• Aparecimento de uma contaminação na rede de abastecimento de ARUT. 
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É evidente que as alterações químicas, físicas e microbiológicas da ARUT ao longo do sistema 

de distribuição dependem da qualidade da água à saída da ETAR. A Tabela 6.1 resume os 

parâmetros que influenciam a proliferação de microrganismos dos sistemas de distribuição de 

ARUT (Santos, 2008). 

 

Tabela 6.1 – Parâmetros que podem influenciar o crescimento de microrganismos num sistema de distribuição 
de ARUT 

Parâmetros 
O tempo de retenção no sistema de distribuição e as condições hidráulicas 
A temperatura da ARUT 
O pH da ARUT 
A concentração de nutrientes 
As condições de arejamento do sistema de distribuição 
As características físicas, químicas e microbiológicas iniciais da ARUT 
O material das tubagens (rugosidade) 
As condições em que se encontra o material das tubagens (o biofilme fixa-
se mais facilmente em tubagens velhas e rugosas) 

(Adaptado de Bixio, 2006) 
 

Para prevenir o aparecimento de biofilme nas redes de distribuição é importante garantir uma 

concentração de cloro residual. Deverá ser realizada uma desinfeção adequada na ETAR e 

antes da distribuição deverá ser injetada uma quantidade de cloro que garanta um residual 

de cloro de 0,2 mg/L. As tubagens devem sofrer periodicamente uma cloragem, com grandes 

doses de cloro, de forma a evitar o aparecimento de biofilme. 

 

6.1.4. Filtros nos sistemas de rega 

 

Dependendo da qualidade da água numa instalação de rega podem existir diversos filtros, 

normalmente nas condutas de aspiração instalam-se válvulas de pé que possuem uma rede 

metálica que impede a entrada de partículas de grandes dimensões. Também é comum a 

instalação de filtros do tipo “y” em diversos pontos da rede como por exemplo antes das 

ventosas. Para além destes filtros é necessário estudar-se a necessidade de se implementar 

um sistema de filtragem na tubagem de compressão das bombas de maneira a impedir-se o 

escoamento de detritos que possam provocar a obstrução de válvulas ou dos emissores. 

Quando necessário deve recorrer-se à instalação de filtros de malha auto-limpantes, este 
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sistema permite limpar cada unidade de filtragem sequencialmente através da alteração do 

sentido de escoamento sendo os resíduos retirados para uma linha de drenagem (Lourenço, 

2013). 

 

6.1.5. Técnicas de rega 

 

O objetivo da rega em espaços verdes é o fornecimento eficiente de água para garantir que a 

vegetação se mantenha viva e em bom estado de conservação, para que o espaço tenha a 

função e a estética desejada, pelo seu proprietário e projetista. Para se atingir estes objetivos 

água tem de ser fornecida em quantidade necessária e distribuída o mais uniformemente 

possível (Cudel, 2000). 

Atualmente existem diversos processos de fornecimento de água ao solo sendo a sua seleção 

efetuada em função de diversos fatores. A natureza das culturas, o investimento, o terreno, o 

clima e a mão-de-obra são algumas das condicionantes a ter em conta quando se opta por um 

tipo de sistema de rega. Devido às características particulares de cada processo de rega, não 

existe uma classificação única e universal. Na realidade existem diversas classificações 

desenvolvidas por vários autores que tentam agrupar os sistemas de acordo com 

características comuns (Lourenço, 2013). 

 

Tabela 6.2 – Classificação dos sistemas de rega  

Métodos Processos  

Escorrimento 

Regadeiras de nível 

Rega por gravidade 

Regadeiras inclinadas 
Planos inclinados 
Cavaletes 
Faixas 

Submersão Canteiros 
Caldeiras 

Infiltração 
Rega subterrânea 

Rega por pressão Rega 
localizada 

Gota-a-gota 
Miniaspersão 

Rega por aspersão 
(Adaptado de Raposo, 1996) 
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O método mais comum na irrigação de campos de golfe é a rega por aspersão. Consiste no 

fornecimento de água sob pressão aos aspersores, sendo estes responsáveis pela distribuição 

da água ao solo sob a forma de chuva. Segundo Raposo (1996) a rega por aspersão é utilizada 

numa área de cerca de 28 milhões de hectares, o que corresponde a aproximadamente 10% 

da área de regadio mundial.  

 

Tabela 6.3 – Vantagens e desvantagem da rega por aspersão  

Vantagens Desvantagens 

Dispensa a nivelação e armação do terreno. Custos das instalações e despesas de 
funcionamento relativamente elevados. 

Permite regular com bastante rigor a quantidade 
de água fornecida ao solo. 

Apresenta problemas de uniformidade de 
distribuição de água em situações de vento forte. 

Quando bem projetado permite uma boa 
uniformidade de distribuição de água. Contribui para a compactação do solo. 

Comparativamente aos sistemas de rega por 
gravidade permite uma considerável economia de 
água e tem menor impacto na erosão do solo. 

 

Possibilita o total aproveitamento do terreno  
Economia de mão-de-obra.  
Além da rega de humedecimento, permite regas 
de defesa contra geadas, tratamentos 
fitossanitários e aplicação de fertilizantes. 

 

(Lourenço, 2013) 

 

6.2. Armazenamento de águas residuais urbanas tratadas 

 

Os sistemas de armazenamento de águas residuais tratadas (SAART) são dimensionados para 

satisfação de um ou vários dos seguintes objetivos (Marecos do Monte & Albuquerque, 2010): 

• Garantia de volumes de água para fins operacionais; 

• Satisfação das possíveis tipologias de reutilização; 

• Gestão de volumes sazonais e, eventualmente, de emergência e controlo de caudais, 

podendo ainda considerar-se um volume morto para deposição de matéria sólida. 

O primeiro objetivo referido é semelhante ao que se faz nos sistemas de distribuição de água 

da rede, garantir volumes de água para compensar a flutuação da procura ao longo do dia e 

de dia para dia, possibilitando o bom funcionamento das redes de distribuição e aplicação. 
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As infraestruturas de armazenamento têm funções de regularização ao alimentar diretamente 

as redes de distribuição e aplicação, compensando as flutuações do consumo. 

Os consumos de água reutilizada são, normalmente, superiores à média nos meses de Verão 

e inferiores à média nos meses de Inverno. Os SAART permitem, também o armazenamento 

de longa duração de volumes gerados no Inverno para reutilização no Verão. 

As reservas para emergências servem para prevenir situações acidentais de combate a 

incêndios e de falha na produção de água para reutilização devido a alguma falha da produção 

do efluente tratado. 

O dimensionamento hidráulico de sistemas de armazenamento com função de regularização 

pode seguir o definido no Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de agosto para reservatórios 

de água potável. Assim, a sua capacidade deve ser o somatório das necessidades para 

regularização, que depende das flutuações que devem ser normalizadas, a fim de minimizar 

os custos de investimento, e reserva de emergência. O dimensionamento dos sistemas de 

alimentação e de armazenamento deve considerar os seguintes volumes (Marecos do Monte 

& Albuquerque, 2010): 

• Volume operacional máximo horário: deve ser calculado para cobrir as flutuações 

horárias ao longo do dia de maior consumo (com base nas diferenças entre os 

consumos máximo horário e máximo diário do mês de maior consumo e o número de 

períodos de ponta de consumo), sendo o sistema de alimentação, normalmente, 

dimensionado para o caudal máximo do dia de maior consumo; 

• Volume operacional máximo diário: deve ser calculado para cobrir as flutuações diárias 

ao longo do mês de maior consumo (com base nas diferenças entre os consumos 

máximo diário e médio diário do ano de maior consumo e o número de dias de 

consumo máximo); 

• Volume de armazenamento sazonal: deve considerar o somatório dos volumes de 

consumo mensais que excedem os volumes abastecidos; 

• Volume de armazenamento anual: o volume de armazenamento deve considerar o 

somatório dos volumes mensais abastecidos que excedem os volumes de consumo. 
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(Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 

Figura 6.5 – Representação esquemática do sistema de armazenamento  

 

A reutilização da água residual conjuntamente para diversos fins pode gerar diferentes picos 

de consumos. Um SAART que seja utilizado para a rega agrícola pode apresentar um pico 

noturno, mas para usos urbanos não potáveis e industriais pode apresentar um pico durante 

o dia, à semelhança do que acontece com os períodos de ponta de consumo nas redes de 

distribuição de água para consumo humano. Por isso se torna fundamental considerar o 

número de picos de utilização ao longo do dia para fazer a estimativa dos volumes a 

armazenar. 

Os sistemas de armazenamento podem ser classificados de acordo com critérios de 

funcionamento e construção, como apresentado na Tabela 6.4. 

A decisão sobre o tipo de estrutura de armazenamento a usar depende, de fatores como o 

tipo e as características do solo, a topografia, a área disponível, o período de armazenamento, 

o clima, a frequência de utilização, os custos de investimento, operação e manutenção, entre 

outros. 
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Tabela 6.4 – Operações e processos para pré-tratamento de água a tratar por NF e/ou OI  

Objetivo – remoção de: Operação/processo 

Precipitados 

Ajustamento do pH 
 
 
Adição de passivantes (anti 
precipitante) 

Adição de H2SO4 ou HCl para 
manter o pH entre 5,5 a 6. 
 
O hexametafosfato de sódio é 
muito utilizado como 
passivante. 

Fe e Mn Permuta iónica 
Precipitação química  

Microrganismos Desinfeção 

O ataque do cloro e do oxigénio 
a material de algumas 
membranas deve ser tido em 
conta. 

Sólidos em suspensão 
verdadeira 

Filtração em leito granular  

Sólidos em suspensão 
coloidal 

Microfiltração 
Ultrafiltração  

Sílica e outros sais Tratamento químico 
(coagulação-clarificação) 

Adição de óxidos de Al, Fe, Mg, 
cloreto de zinco 

(Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 
 

Em períodos de ponta de consumo, pode ser necessária a instalação de dois reservatórios, um 

principal, e outro de extremidade, a cota inferior, alimentado através da rede nos períodos de 

fraco ou nulo consumo. 

Também podem ser instalados reservatórios intercalados nos sistemas que regularizam o 

transporte da água, regularizando transições entre dois escalões elevatórios e entre um troço 

por bombagem e um troço de alimentação gravítica. Os SAART podem também ser utilizados 

para fornecer água para combate a incêndio, pelo que deverão dispor de um volume de 

armazenamento adicional, correspondente ao período de combate a incêndio previsto para 

as redes de abastecimento públicas (4 horas) (Marecos do Monte & Albuquerque, 2010). 

 

Os SAART podem ser classificados, em função de diversos critérios, conforme Tabela 6.5: 
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Tabela 6.5 – Classificação dos sistemas de armazenamento de acordo com vários critérios 

Critérios de classificação Classificação 
Armazenamento • Em paralelo 

• Em série 
• De longa duração 

Funcionamento 
• Distribuição ou equilíbrio 
• Regularização de caudais e bombagens 
• Reserva para emergências 

Sistema de alimentação • Gravítico 
• Por bombagem 

Capacidade 
• Pequenos (V < 500 m3) 
• Médios (500 < v < 5000 m3) 
• Grandes (v > 5000 m3) 

Implantação 
• Enterrados 
• Parcialmente enterrados 
• Elevados 

Cobertura 
• Aberto 
• Fechado com campânula móvel 
• Fechado com campânula fixa 

Forma da planta 
• Circular 
• Quadrangular 
• Retangular 

Materiais de construção • Materiais de construção 
 (Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 

 

Para efluentes com baixa concentração de sólidos, são aconselhados os reservatórios ou 

tanques parcialmente enterrados (abertos ou fechados) conforme a Figura 6.6. Os 

reservatórios ou tanques totalmente enterrados, geralmente, são mais utilizados em locais de 

elevada inclinação permitindo a distribuição graviticamente, ou quando, por limitações da 

área envolvente, não é possível enquadrá-los com outras estruturas existentes. 

 

 
(Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 

Figura 6.6 – Representação esquemática do sistema de armazenamento  
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As estruturas do tipo aberto devem ser dimensionadas por forma a acautelar o aumento de 

volumes associados à precipitação, tendo por base a precipitação média mensal, o que 

aumentará significativamente o volume total de armazenamento, podendo tornar-se 

economicamente inviável. Em alternativa, deve ser considerada a viabilidade técnica e 

económica de reservatórios com cobertura flutuante, que permitam desviar as águas. 

Quando o armazenamento dos efluentes é prolongado, podem ser geradas condições 

anaeróbias, dependendo do nível de tratamento utilizado a montante, com produção de gases 

como o amoníaco, o sulfureto de hidrogénio (gás sulfídrico), o dióxido de carbono e o metano, 

alguns tóxicos acima de determinadas concentrações (p. ex. gás sulfídrico), outros inflamáveis 

(p. ex. gás metano), cuja libertação para a atmosfera pode originar incómodos para a 

população vizinha. Nestas condições, a utilização de um sistema com cobertura flutuante e o 

controlo da produção de gases poderão ser soluções eficazes para obviar o problema 

(Marecos do Monte & Albuquerque, 2010). 

Quanto à localização dos sistemas de armazenamento, devem ser adotadas as 

recomendações estipuladas no Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, para 

reservatórios de água potável. 

 

6.2.1. Sistemas de transporte e distribuição à aplicação 

 

Na conceção e dimensionamento de redes de transporte, distribuição e aplicação de águas 

residuais tratadas (RDART) devem ser utilizados critérios semelhantes aos assumidos para 

uma rede de distribuição de água para consumo humano, recomendando-se a utilização dos 

mesmos componentes e acessórios, diâmetros de conduta e pressões de serviço, com 

utilização, contudo, de uma identificação própria que as distinga das redes de abastecimento 

(Púrpura Pantone 512). Os diferentes componentes das RDART podem ser dimensionados 

com base nos caudais de ponta horária, sendo os volumes de armazenamento estimados com 

base nas necessidades (Marecos do Monte & Albuquerque, 2010) 

As RDART devem ser planeadas permitindo uma utilização contínua em função das 

necessidades. No entanto, em situações em que existam restrições de épocas ou períodos do 
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dia para utilização de água, os sistemas podem ser concebidos para funcionar 

intermitentemente, o que poderá fomentar pontas de consumo e exigir maior capacidade de 

bombeamento do que no caso em que a água é utilizada continuamente. É importante 

determinar um destino para águas retidas no interior das condutas, se a qualidade destas se 

tiver alterado e tornado imprópria a sua utilização. 

O projeto das RDART deve considerar as condições topográficas, os consumos de ponta, os 

caudais necessários para combate a incêndios e as cotas necessárias para elevação ou 

distribuição ao ponto de utilização. Os restantes critérios e necessários para o 

dimensionamento de redes com água residual tratada, devem seguir o previsto no Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, para as redes de distribuição de água potável. 

O STDART deve ser planeado de forma conjunta com o sistema de armazenamento a 

montante, tendo em conta as necessidades da utilização, conforme Figura 6.7. 

 

 
(Adaptado de Asano et al., 2007) 

Figura 6.7 – Componentes de um sistema de armazenamento e distribuição de águas residuais tratadas  

 

As diferentes aplicações de reutilização apresentam diferentes consumos ao longo do dia, da 

semana, do mês e do ano, e, portanto, são afetados de um fator de ponta característico 

Recomenda-se que os STDART tenham uma certa capacidade para armazenamento de 

emergência. Se um sistema não dispõe de capacidade de armazenamento para emergências, 

deverá ter, pelo menos, uma origem de água alternativa para satisfazer os consumos, naturais 
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ou de reserva. Um STDART deve prever origens alternativas para satisfazer necessidades de 

consumo no caso de paragem do funcionamento da ETAR ou de interrupção do 

funcionamento das tubagens de alimentação. Nestas condições, a capacidade para 

armazenamento de emergência será diferente, dependendo da fiabilidade do processo de 

tratamento, das necessidades de ponta, da disponibilidade de outras origens, e da capacidade 

para recuperar as condições de funcionamento normais (Marecos do Monte & Albuquerque, 

2010). 

 

7. Regulamentação e recomendações à reutilização de águas residuais para 

rega em Portugal 

 

Diretrizes para a reutilização de água tratada urbana, para evitar impactos sanitários, foram 

desenvolvidas, inicialmente, em vários países desde os anos setenta (Austrália, EUA, Israel, 

Alemanha, entre outros) e a nível internacional (OMS, 1989, citado por Candela et al., 2007). 

Em 1975, a lei federal de Tecnologia de Tratamento de Resíduos das Melhores Práticas 

(BPWTT, Best Practices Waste Treatment Technology) entrou em vigor nos EUA, vindo a ser 

complementada por diretrizes para a reutilização de água (EPA, 2004, citado por Candela et 

al., 2007). Nos países do Mediterrâneo, as águas residuais urbanas tratadas são cada vez mais 

utilizadas em áreas com escassez de água e a sua aplicação na agricultura, incluindo a irrigação 

de campos de golfe, está a tornar-se um aspeto importante para aumentar o abastecimento 

de água. No entanto, a falta de regulamentação sobre a qualidade da água a ser aplicada pode 

criar efeitos indesejáveis no solo e aquíferos a longo prazo, com efeitos diretos sobre a 

adequação do solo para cultivo e disponibilidade de recursos hídricos (Angelakis et al., 1999, 

citado por Candela et al., 2007). 

Em Portugal não existe, ainda, legislação específica sobre a reutilização de águas residual 

tratada. Em relação ao uso de água para rega, deve-se reger pelo Decreto-Lei n.º 236/98 de 

1 de agosto, que estabelece normas, critérios e objetivos com a finalidade de proteger o meio 

aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. 
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O Capítulo V do DL 236/98 de 1 de agosto é dedicado a águas de rega e faz a classificação e 

indica as normas de qualidade. No seu Anexo XVI é possível consultar os parâmetros 

importantes para manutenção da qualidade das águas destinadas à rega, bem como os VMR 

(valor máximo recomendável) e VMA (valor máximo admissível) expressos nas unidades 

adequadas. 

Esta é, de facto, uma necessidade urgente, atualizar a legislação a este nível. 

Para o efeito, temos a Norma Portuguesa NP 4436:2005 sobre a reutilização de águas 

residuais tratadas na rega e a Recomendação n.º 02/2007 do IRAR (Instituto Regulador de 

Água e Resíduos, atualmente designada por ERSAR – Entidade Reguladora de Saneamento e 

Águas Residuais) sobre a utilização de águas residuais tratadas. Estes documentos dão-nos 

indicações sobre as boas práticas a aplicar. 

A NP 4434:2005 estabelece os requisitos de qualidade das águas tratadas a utilizar como água 

de rega, define os critérios a seguir na escolha dos processos e equipamento de rega a usar e 

estabelece os procedimentos a adotar na execução das regas e na proteção e monitorização 

ambiental da zona potencialmente afetada por essa rega. (IPQ, 2005) 

Esta Norma aplica-se exclusivamente à reutilização de águas residuais urbanas (recolhidas em 

sistemas de drenagem coletivos e sujeitas a tratamento em ETAR) na rega de culturas 

agrícolas, florestais, ornamentais, viveiros, relvados e outros espaços verdes. (IPQ, 2005) 

O IRAR, enquanto entidade reguladora dos serviços de abastecimento público de água às 

populações, de saneamento das águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos, 

bem como autoridade competente para a coordenação e fiscalização da aplicação do regime 

estabelecido legalmente para a qualidade da água destinada ao consumo humano, tem como 

um dos seus objetivos estratégicos promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços 

prestados pelas entidades gestoras que operam nestes sectores. (IRAR, 2008) 

Trata-se de serviços públicos de interesse económico geral, essenciais ao bem-estar, à saúde 

pública e à segurança coletiva das populações, às atividades económicas e à proteção do 

ambiente. É um objetivo nacional servir, de forma regular e contínua, a maior percentagem 
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possível da população, com um elevado nível de serviço, a um preço eficiente e justo e dentro 

de uma perspetiva ambientalmente sustentável. (IRAR, 2008) 

Assim, foi criada uma nova série IRAR de documentos sob o título genérico “Recomendações”, 

documentos esses que foram sendo publicados em formato digital ao longo dos últimos anos 

no sítio do IRAR – www.irar.pt. 

O IRAR formulou a Recomendação n.º 02/2007 relativa à produção e distribuição de águas 

residuais tratadas, por forma a promover a sua utilização e a salvaguardar a saúde pública e o 

ambiente, dirigida às entidades gestoras dos sistemas multimunicipais e municipais de 

saneamento de águas residuais urbanas, independentemente do modelo de organização 

adotado. (IRAR, 2008) 

A ERSAR está a atualizar a Recomendação n.º 2/2007 relativa à utilização de águas residuais 

tratadas. Os objetivos da revisão desta Recomendação incidem sobretudo na sistematização 

dos procedimentos a ter em conta pelos intervenientes no processo de implementação de um 

sistema de produção e fornecimento das águas residuais tratadas para reutilização. Procura 

ainda a criação de incentivos às entidades gestoras dos sistemas de saneamento, embora se 

reconheça que esse objetivo ainda possa ser reforçado. A revisão da recomendação é alinhada 

com as normas ISO intitulada “Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects” e 

Norma sobre “Reutilização de águas residuais tratadas para rega”, e a revisão do DR 23/95, 

de 23 de agosto. São enfatizadas as questões de segurança, nomeadamente a sinalização dos 

espaços verdes regados com águas residuais tratadas através de sinaléticas, a referência a 

água não potável nos pontos de abastecimento, e a adoção da cor púrpura nas tubagens e 

acessórios de distribuição de água residual tratada (Borges, 2018). 

A Comissão Europeia propõe a introdução de um novo regulamento para facilitar a 

reutilização de água para a irrigação agrícola, uma vez que procura incrementar o aumento 

do volume de efluentes reutilizados na UE de 1,1 mil milhões de m3/ano para 6,6 biliões de 

m3/ano. Ao introduzir requisitos legais para o tratamento de agentes patogénicos 

microbiológicos – incluindo E. coli – a Comissão pretende garantir a segurança dos produtos 

agrícolas irrigados com águas residuais urbanas tratadas, ao mesmo tempo que alivia a 

pressão sobre os recursos naturais de água doce (Angelakis et al., 2018). 
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8.  Estudo de caso – Análise de viabilidade da reutilização de água residual 

tratada para rega paisagista 

8.1. Localização  

 

A ETAR de Vidago fica localizada próximo da vila com o mesmo nome, a sul da aldeia de 

Arcossó, no lugar de Monte do Cotovio, freguesia de Vidago (União de Freguesias de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras) junto à Ribeira de Oura, afluente do Rio Tâmega, 

conforme apresentado na respetiva planta de localização. 

 

 

Figura 8.1 – Planta de localização da ETAR de Vidago 
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Figura 8.2 – Vista aérea da ETAR de Vidago (Google Earth) 

 

 

 
 
Figura 8.3 – Vista aérea da ETAR de Vidago (ampliação) 
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Figura 8.4 –Vista geral da ETAR de Vidago 

 

8.2. Diagrama de tratamento realizado na ETAR de Vidago 

 

A unidade de tratamento é baseada num sistema de lamas ativadas em baixa carga, com 

remoção biológica de azoto e de fósforo. 

Na Figura 8.5 apresenta-se o diagrama de funcionamento da ETAR de Vidago. 

A remoção biológica de azoto considera numa primeira fase a nitrificação, onde a amónia e o 

azoto orgânico, que no total constituem o azoto Kjeldahl, são, primeiramente, oxidados para 

nitritos e finalmente para nitratos. A nitrificação processa-se no tanque aeróbio após a 

diminuição da concentração, nesse tanque, da carência bioquímica de oxigénio, matéria 

carbonatada.  
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(Adaptado de documento não publicado da Águas do Norte) 
Figura 8.5 – Diagrama de funcionamento da ETAR de Vidago  

 

Depois da nitrificação, inicia-se a desnitrificação. Este processo realiza-se em ambiente 

anóxico onde, para síntese dos microrganismos que constituem as lamas ativadas, o oxigénio 

consumido é de origem química, sendo que este é extraído dos nitratos. Deste processo, o 

azoto adquire a sua forma gasosa e é libertado para a atmosfera. Para que se beneficie da 

carência bioquímica de oxigénio afluente à ETAR como fonte de matéria carbonatada na 

síntese desses microrganismos, o tanque anóxico fica localizado imediatamente a montante 

do tanque arejado, recebendo as águas residuais afluentes. O licor saído do tanque arejado, 

onde praticamente todo o azoto está sob a forma de nitratos, vai ser, em grande parte, 

reintroduzido à cabeça do tanque anóxico para então sofrer o processo de desnitrificação. 

No que respeita ao fósforo, os microrganismos utilizam-no para síntese da matéria orgânica e 

para o transporte de energia. Para além dessas necessidades, determinados microrganismos 

acumulam reservas de fósforo para fazer face a ambientes em que as concentrações de 

fósforo, ortofosfatos e polifosfatos, possam ser limitativas do crescimento. Por esse motivo, 

em ambientes aeróbios, esses microrganismos acumulam maiores quantidades de fósforo e, 

ao invés, em ambientes anaeróbios, libertam o fósforo em excesso. 
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A remoção do fósforo por via biológica recorre basicamente a este fenómeno. A 

Acinectobacter, uma das principais bactérias responsáveis por este mecanismo, quando 

colocada numa sequência repetida de ambientes anaeróbio e aeróbio, por recirculação das 

lamas, é capaz de acumular fósforo bem acima das necessidades reais para síntese e 

transporte de energia. 

Se se pretender, para incrementar a capacidade de remoção de fósforo na unidade, poderá 

recorrer-se, ainda, a precipitação química dos ortofosfatos e polifosfatos com a Acão do 

sulfato de alumínio quando estes se encontram solubilizados em ambiente anaeróbio. 

Neste sistema, as lamas são estabilizadas nos próprios tanques de anóxico e aeróbio. Refira-

se, a propósito, que uma digestão anaeróbia das lamas, num digestor próprio, iria, como se 

disse, solubilizar o fósforo, reintroduzindo-o no sistema e assim comprometer a eficácia da 

remoção. 

Como em todos os sistemas de lamas ativadas em baixa carga, há também a vantagem de não 

haver emissão de maus odores. A esse respeito, deverá, contudo, atender-se a uma 

exploração cuidada com os processos unitários passíveis de acumular detritos ou lamas por 

um período alargado de tempo sendo, por isso, potenciais emissores de maus odores. 

São propostas duas linhas independentes de tratamento biológico, procurando deste modo, 

não só fazer face à variação das cargas orgânicas ao longo da vida útil da ETAR, mas sobretudo 

aumentar a versatilidade da unidade face à “sensibilidade” que potencialmente caracteriza o 

meio recetor. 

O pré-tratamento a conferir ao esgoto afluente, antes que este inicie o tratamento de 

despoluição propriamente dito, tem dois objetivos: 

• Contribuir para a redução de trabalhos de manutenção da ETAR, ao evitar que os 

produtos supostamente aí retidos (gradados, areias, gorduras e escumas) acelerem o 

processo de erosão e degradação de todo o equipamento metalo-electromecânico a 

jusante; 

• Procura-se, também, que as lamas purgadas e desidratadas do tratamento biológico 

apresentem elevada qualidade do ponto de vista da sua reutilização na agricultura, 
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isto é, constituam em si um produto apetecível para a atividade agrícola local e, assim, 

se tente contrariar a dificuldade que, de uma forma geral, se tem verificado no seu 

“escoamento”. 

Optou-se, neste contexto, por uma linha de pré-tratamento que assegurasse uma gradagem 

fina, o desarenamento e o desengorduramento da massa líquida afluente. 

Finalizadas as operações de pré-tratamento do esgoto afluente, este é conduzido para o 

tratamento biológico por intermédio de um sistema elevatório. Tal permite compatibilizar, 

por um lado, o perfil hidráulico da ETAR com a orografia do terreno e, por outro lado, diminuir 

os volumes de escavação procurando, também, fazer coincidir as cotas de assentamento dos 

órgãos com o “firme” do terreno. 

No que diz respeito à denominada “fase sólida” do tratamento, atendendo a que as lamas 

purgadas do sistema apresentam um elevado grau de estabilização, prevê-se apenas a sua 

redução de volume tendo em vista o fim a que se destinam. 

A secagem de lamas baseia-se numa unidade de Filtro Banda, solução adequada aos volumes 

de lamas a tratar. 

É, ainda, considerado um Espessador de Lamas que permitirá reduzir o volume total de lamas 

a desidratar, para além de possibilitar uma programação mais adequada da desidratação 

mecânica das mesmas. 

 

8.2.1. Tratamento preliminar 

 

O tratamento preliminar consiste na remoção dos sólidos passíveis de ser gradados e no 

desarenamento e desengorduramento da massa líquida. 

Nesta fase do tratamento, procede-se, também, à medição dos caudais afluentes à ETAR. 
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Figura 8.6 – Obra de entrada com desarenamento e desengorduramento 

 

Considera-se, assim, um tamisador de tambor rotativo de comando automático por 

temporização, com uma abertura de malha de 6 mm. Existe um sistema automático de 

limpeza da malha por jatos de água. Paralelamente a esta grade existe uma grade de recurso, 

manual, com afastamento entre barras de 10 mm. 

Qualquer anomalia registada no funcionamento da grade mecânica resulta no galgamento da 

comporta que comunica com o canal da grade de recurso, entrando esta em funcionamento. 

Segue-se o desarenamento e desengorduramento do efluente, recorrendo-se para o efeito a 

uma pista arejada favorecendo, através da insuflação de ar junto a um dos lados da soleira, 

um movimento helicoidal da massa líquida. Tal efeito, facilita a separação de areias e gorduras 

do restante material poluente presente nas águas, promovendo a deposição de areias junto à 

soleira da pista e a acumulação de gorduras e outros sólidos flotantes junto à superfície do 

mesmo. 

A insuflação de ar é assegurada por um conjunto de difusores de bolha média instalados num 

dos lados do fundo do tanque. Os difusores são alimentados por um conjunto de 2 sopradores, 

sendo um de reserva, de funcionamento contínuo e alternado e com a possibilidade de 

variação do caudal. A limpeza dos difusores é assegurada por uma unidade de injeção de ácido 

fórmico ligado à conduta de alimentação de ar do sistema de arejamento. 
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Aí retidas e com auxílio de uma ponte raspadora, as areias e gorduras são conduzidas, 

prospectivamente, para um classificador de areias e um separador de gorduras. 

A extração de areias é assegurada por um grupo de eletrobombas submersível, fixo à ponte 

raspadora, conduzindo a mistura de areias para o classificador de areias através de um canal 

lateralmente disposto à pista arejada. O comando do grupo é automático por temporização e 

de acordo com o movimento da ponte raspadora. 

A lavagem e classificação das areias são realizadas no classificador de areias cujo 

funcionamento é simultâneo com a bomba de extração de areias. 

A extração de gorduras e flotantes é realizada pela ponte raspadora que conduz estes detritos 

para um canal junto à extremidade jusante da pista e daí para um poço de bombagem próprio. 

Esse poço suporta um grupo de eletrobombas submersível, capaz de conduzir a mistura 

recolhida para o separador de gorduras. O seu funcionamento é automático, comandado a 

partir das informações fornecidas por 2 interruptores de nível localizados no respetivo poço. 

A separação das gorduras é realizada em equipamento próprio, com funcionamento 

temporizado. 

A medição de caudais é feita imediatamente após o processo de gradagem do efluente, 

através de uma soleira do tipo Parshall munida de uma sonda de nível ultrassónica com 

capacidade de processamento e registo de dados. 

Findo o tratamento preliminar, o efluente inicia o tratamento biológico, recorrendo a uma 

estação elevatória principal necessária para vencer o desnível patente no perfil hidráulico. A 

estação elevatória é constituída por 3 grupos de eletrobombas submersíveis, sendo um de 

reserva. O seu funcionamento é automático, comandado a partir das informações fornecidas 

por 3 interruptores de nível localizados na despectiva câmara de aspiração. 
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8.2.2. Tratamento biológico 

 

O tratamento biológico é assegurado por 2 unidades de tratamento biológico. 

Cada uma das unidades é constituída, à cabeça, por um tanque anaeróbio que permite a 

sequência de ambientes aeróbio/anaeróbio para a remoção biológica de fósforo. Aí, todos os 

ortofosfatos e polifosfatos ficam solubilizados na massa líquida. A montante destes tanques, 

nas condutas de compressão da estação elevatória principal, é adicionado sulfato de alumínio, 

injetado por uma unidade de preparação, armazenamento e dosagem própria. O nível de 

dosagem é fixado pelo operador, sendo a injeção simultânea e de acordo com o regime de 

funcionamento da estação elevatória principal. Tal configuração, pretende, por um lado, e de 

uma forma facilitada, ajustar o nível de dosagem pretendido ao caudal veiculado e, por outro 

lado, promover uma melhor diluição do sulfato de alumínio na massa líquida procurando 

incrementar a eficiência da precipitação química do fósforo A agitação em cada tanque 

anaeróbio é assegurada por um agitador submersível de hélice instalado junto à soleira. 

 

Figura 8.7 – Reator biológico (ETAR de Vidago) 

 

Segue-se um tanque anóxico, por unidade de tratamento, onde se processa a desnitrificação 

do esgoto afluente acompanhada, naturalmente, da assimilação da matéria orgânica 

biodegradável para síntese dos microrganismos, aeróbios. A agitação é assegurada, também, 

por um agitador submersível de hélice em cada tanque e junto à soleira. 
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No seguinte tanque, um tanque aeróbio em cada unidade de tratamento, para além de haver 

a assimilação da matéria orgânica biodegradável para síntese dos referidos microrganismos 

(que no seu conjunto constituem as lamas ativadas) processa-se também a nitrificação do 

esgoto afluente. Esses tanques possibilitam, naturalmente, a referida sequência de ambientes 

aeróbio/anaeróbio para a remoção biológica de fósforo: todos os ortofosfatos e polifosfatos 

solúveis, são acumulados pelos microrganismos. 

O arejamento é assegurado por um sistema de difusores de bolha fina instalados no fundo de 

cada tanque. Os difusores de ambas as unidades de tratamento biológico são alimentados por 

um conjunto de 3 sopradores, sendo um de reserva, controlados a partir de informações 

fornecidas por um medidor de oxigénio instalado em cada tanque de arejamento. A limpeza 

dos difusores é assegurada por uma unidade de injeção de ácido fórmico ligado à conduta de 

alimentação de ar do sistema de arejamento. 

Imediatamente a jusante de cada tanque aeróbio existe uma estação elevatória de 

recirculação interna de licor que introduz a massa líquida nitrificada nos tanques anóxicos. 

Cada estação é constituída por 2 grupos de eletrobombas submersíveis, sendo um de reserva. 

O funcionamento dos grupos de eletrobombas é automático. Este órgão facilita, também, a 

desgaseificação do licor arejado. 

Dessa estação elevatória, o licor passa para um decantador, em cada unidade, que permite a 

separação da água tratada e das lamas ativadas sintetizadas que ficam depositadas na 

tremonha de lamas. 

A quase totalidade dessas lamas é reintroduzida no tanque anaeróbio através de uma estação 

elevatória de recirculação de lamas, por unidade, para que se mantenham as condições de 

funcionamento desejadas: garantir a estabilidade da colónia de microrganismos encarregues 

da degradação da matéria orgânica biodegradável e fixar a carga mássica desejada no tanque 

de arejamento. Esta recirculação garante, também, a referida sequência de ambientes 

aeróbio/anaeróbio, necessária à remoção biológica de fósforo. Cada estação elevatória é 

constituída por dois grupos de eletrobombas submersíveis, sendo um de reserva. O 

funcionamento dos grupos de eletrobombas é automático. Caso se registe alguma anomalia 

na aspiração das lamas a partir da tremonha dos decantadores que conduza ao esvaziamento 
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da câmara de aspiração, um interruptor de nível faz interromper o funcionamento do grupo 

de eletrobombas ativo. 

As lamas em excesso de cada unidade de tratamento são retiradas a partir da estação 

elevatória de recirculação de lamas por duas eletrobombas volumétricas, uma por cada 

unidade, podendo uma constituir reserva da outra, dando início à fase sólida do tratamento. 

O funcionamento destes grupos é automático, por temporização. 

 

8.2.3. Tratamento de lamas 

 

As lamas são, numa primeira fase, espessadas graviticamente num espessador gravítico de 

lamas. 

A interposição do espessador de lamas no início da fase sólida possibilita uma redução do 

volume das lamas purgadas da fase líquida, para além de possibilitar uma melhor 

programação da desidratação mecânica das lamas. 

Seguidamente, depois de espessadas, as lamas sofrem um processo de desidratação mecânica 

em um filtro banda. 

 

 

Figura 8.8 – Tratamento de lamas em filtro de bandas (ETAR de Vidago) 
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A alimentação de lamas é realizada por duas eletrobombas volumétricas, sendo uma de 

reserva. 

De modo a incrementar a eficiência da desidratação das lamas, estas são aduzidas ao filtro 

banda previamente condicionadas mediante a adição de polielectrólito. A mistura é realizada 

num misturador estático com lamas. 

O polielectrólito é preparado, armazenado e doseado numa unidade automática (para 

alimentação de polielectrólito em pó). Este equipamento tem, à saída, uma bomba doseadora. 

O alinhamento das telas do filtro banda recorre a um compressor estacionário. 

As lamas desidratadas são depositadas em contentor próprio através de um transportador de 

parafuso sem fim. 

Todo o funcionamento da desidratação de lamas é comandado e alimentado diretamente a 

partir de um autómato/quadro de potência independente, próprio do equipamento. 

 

8.2.4. Circuito de escorrências, sobrenadantes e usos internos 

 

As escorrências provenientes da desidratação das lamas, os sobrenadantes do espessador, 

bem como as águas residuais provenientes dos aparelhos sanitários da ETAR, são enviados 

graviticamente para a obra de entrada. 

As escorrências da separação de gorduras e os sobrenadantes da lavagem e classificação das 

areias, são conduzidas para a estação elevatória principal. 

 

8.2.5. Circuito de recurso 

 

Paralelamente à linha de tratamento da fase líquida existe um circuito  

bypass (de recurso) possibilitando pôr fora de serviço, para eventuais operações de 

manutenção, qualquer uma das fases de tratamento. 

Assim, o circuito de recurso comunica após o canal de grades, após a pista de desarenamento 

e desengorduramento e com a câmara de aspiração da estação elevatória principal. 
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Medição de caudais em condutas de compressão 

A medição de caudais constitui, entre outras, uma ação fundamental tanto para a otimização 

da exploração, como para a verificação da eficiência de cada equipamento e, assim do seu 

estado de conservação. 

Nessa ótica, com o intuito de se proceder à medição dos caudais elevados existe 1 esquadro 

de medição de caudais. 

 

8.3. Objetivos de qualidade do efluente líquido e condições de descarga 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, o meio recetor do efluente é 

classificado como zona sensível. Tendo em consideração que os efetivos populacionais 

abrangidos por esta unidade (e à data da obra) são inferiores a 10 000 habitantes, aponta o 

mesmo decreto, através da tabela n.º 1 do Anexo I, para os seguintes limites de descarga, 

conforme a Tabela 8.1. 

A aplicação das normas apresentadas nesse decreto não deverá, contudo, pôr em causa o 

cumprimento das normas de qualidade constantes no Decreto-Lei n.º 236/98, onde são 

referidos, os valores limites de emissão na descarga de águas residuais, nomeadamente no 

que se refere a nutrientes, azoto e fósforo. 

 

Tabela 8.1 – Objetivos de qualidade do efluente líquido de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98 

Parâmetro CBO5 CQO SST Azoto total (N) Fósforo total (P) 
Concentração 25 mg/L 125 mg/L 35 mg/L 15 mg/L 3 mg/L 

 

Na Tabela 8.2 são indicadas as condições de descarga licenciadas pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) para a ETAR de Vidago. 
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Tabela 8.2 – Condições de descarga para a ETAR de Vidago 

Parâmetro Valor limite 
SST 35 mg/L 

CBO5 25 mg O2/L 

CQO 125 mg O2/L 

 

8.4. Estudo da reutilização de águas residuais da ETAR de Vidago para rega paisagística 

 

Para se estudar a viabilidade da reutilização do efluente da ETAR de Vidago na rega de um 

campo de golfe, foi necessário testar um tratamento terciário, através da ultrafiltração por 

novas tecnologias membranares.  

Os ensaios decorreram durante o mês de junho de 2018.Foram monitorizados vários 

parâmetros como o caudal de tratamento, a pressão do fluxo e a qualidade do efluente a 

montante e a jusante da unidade piloto. O afluente utilizado foi o efluente tratado 

biologicamente na ETAR e que foi bombeado para o tanque de membranas após decantação 

secundária. 

 

 

Figura 8.9 – Panorâmica geral da unidade piloto instalada na ETAR de Vidago 

 

A unidade piloto instalada e operada constitui uma unidade de demonstração da tecnologia 

de ultrafiltração C-MEM®, patenteada pela empresa austríaca SFCU, representada em Portugal 
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pela empresa AQUASMART – Water and Wastewater Treatment Solutions, Lda, como se 

apresenta nas Figura 8.9 e Figura 8.10 

 

 

Figura 8.10 – Pormenor das duas membranas de ultrafiltração C-MEM® 

 

Trata-se de uma Unidade Piloto de Tratamento de Águas por Sistema de Membranas, 

dedicado à demonstração do processo e aplicação da tecnologia C-MEM®. A unidade de 

tratamento é composta por duas membranas de Ultrafiltração (UF) modelo C-MEM® e 

instrumentação de comando e controlo. As membranas instaladas são de funcionamento 

submerso e de fibra oca. Cada uma das membranas instaladas tem uma capacidade unitária 

máxima de filtração de 30 a 600 L/h por cada 6 m2 de área de membrana. 

O ciclo de funcionamento normal da unidade piloto compreende um período de filtração de 

5 minutos e um período de contra-lavagem (backwash) de 20 segundos para limpeza. Como 

fluido de lavagem é utilizado o permeado do processo. Pontualmente, e em função do grau 

de ocorrência dos fenómenos de scaling ou fouling, procede-se à limpeza química das 

membranas com soluções de hipoclorito de sódio, ácido cítrico e outras. 

C-MEM® é uma tecnologia para ultra e microfiltração de águas residuais de qualquer tipo, 

onde fibras ocas orgânicas com micro-poros (tamanho médio dos poros 20,1 nm) são usadas 

como meio de filtração. As fibras ocas têm diâmetros externos entre 0,3 – 0,5 mm, 
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dependendo da aplicação. De modo a obter uma área superficial suficiente e permitir taxas 

de fluxo constantes, várias centenas de fibras são combinadas em feixes e enroladas em torno 

de um cartucho transportador, conforme se pode ver nas Figura 8.11 e Figura 8.12 

(www.sfcu.at). 

 

 

 

 
 (www.sfcu.at)   (www.sfcu.at) 

Figura 8.11 – Cápsula de uma membrana de 
filtração C-MEM® 

 Figura 8.12 – Interior de uma membrana de filtração C-
MEM® 

 

O cartucho de transporte tem uma conexão de sucção para água filtrada e uma conexão de 

entrada de pressão de ar para lavagem de ar. O cartucho C-MEM® protege as membranas 

evitando a carga mecânica e também otimiza a limpeza do ar. Vários cartuchos podem ser 

combinados em módulos, que são submersos e instalados diretamente na bacia 

(www.sfcu.at).  

O princípio processual da unidade piloto é precisamente idêntico ao de unidades com maior 

capacidade de tratamento e à escala industrial. 

No tratamento de águas residuais, o C-MEM® é normalmente concebido como biorreator de 

membranas. A água residual bruta é pré-tratada biologicamente num biorreator e é 

bombeada para as fibras da membrana no cartucho (fora da operação). Por pressão de sucção, 

a água é sugada pelas fibras através dos micro-poros. A lama ativada do biorreator permanece 

fora das fibras. Devido ao pequeno tamanho dos poros, todos os outros sólidos em suspensão, 

bactérias e vírus de qualquer tipo também são separados com segurança. A limpeza por ar 

evita a colmatação da membrana. A limpeza da membrana é chamada de CIP (Cleaning in 

Place – Limpeza no Local), onde o modo de operação da membrana se inverte: a partir de uma 
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solução de limpeza de tanque é bombeada para as fibras e conduzida para fora através dos 

micro-poros (operação de dentro para fora) (www.sfcu.at). 

Para águas residuais, o C-MEM está disponível numa configuração C-MEM submerso, como 
se pode ver no exemplo das Figura 8.13 e Figura 8.14. 

 

 

 

 
 

Figura 8.13 – Submersão das duas membranas UF 
C-MEM® no tanque de alimentação na ETAR de 
Vidago 

 Figura 8.14 – Pormenor da submersão das duas 
membranas UF C-MEM® no tanque de 
alimentação na ETAR de Vidago 

 

8.4.1. Análise físico-química ao efluente final da ETAR de Vidago (2013-2018) 

 

Na análise à qualidade do efluente final tratado na ETAR de Vidago foram avaliados os 

resultados fornecidos pela Águas do Norte ao longo de um período superior a 5 anos (janeiro 

de 2013 a março de 2018). 

Os dados dizem respeito ao pH, oxigénio dissolvido, sólidos suspensos totais, CBO5, CQO e 

ainda os nutrientes, azoto e fósforo. Estes são os parâmetros de qualidade sistematicamente 

controlados analiticamente nos laboratórios da Águas do Norte. 
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 pH 

 

O pH desempenha um papel fundamental na absorção dos nutrientes por parte das culturas. 

Águas para rega demasiado ácidas podem provocar toxicidade das culturas devido ao 

aumento da absorção de metais pesados. A acidez da água com pH inferior a 5 pode danificar 

as tubagens metálicas (podendo aumentar os teores de chumbo, cádmio e outros metais 

pesados, constituintes de certas tubagens, nas águas). A alcalinidade por sua vez com valores 

superiores a 8 pode diminuir a eficiência da cloragem e aumentar a formação de incrustações. 

 

Tabela 8.3 – Perfil do pH no efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 

pH n x ̄ máximo mínimo mediana desvio 
padrão 

255 7,36 8,61 6,18 7,32 0,37 
 

Na Figura 8.15 é possível observar a variação do pH do efluente final, desde janeiro 2013 até 

março de 2018. 

 

 
Figura 8.15 – Variação dos valores de pH do efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 

 

5

6

7

8

9

10

03
/0

1/
13

07
/0

3/
13

09
/0

5/
13

10
/0

7/
13

26
/0

9/
13

28
/1

1/
13

30
/0

1/
14

03
/0

4/
14

18
/0

6/
14

22
/0

8/
14

23
/1

0/
14

23
/1

2/
14

02
/0

3/
15

04
/0

5/
15

06
/0

7/
15

07
/0

9/
15

12
/1

1/
15

11
/0

1/
16

21
/0

3/
16

23
/0

5/
16

25
/0

7/
16

26
/0

9/
16

28
/1

1/
16

30
/0

1/
17

03
/0

4/
17

08
/0

6/
17

07
/0

8/
17

26
/1

0/
17

15
/0

3/
18

pH

Data

pH



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

77 
 

Entre janeiro de 2013 e março de 2018, foram feitas 255 medições de pH ao efluente tratado 

na ETAR de Vidago, registando-se um valor máximo de 8,61 e um mínimo de 6,18, sendo o 

valor médio de pH de 7,36 conforme se mostra na Tabela 8.3. A mediana é de 7,32. A 

vantagem da mediana em relação à média é que a mediana pode dar uma ideia melhor de um 

valor típico porque não é tão distorcida por valores extremamente altos ou baixos. O desvio 

padrão é igual a 0,37, um valor baixo que indica que os pontos dos dados tendem a estar 

próximos da média. 

No caso de valores de pH superiores a 8, como acontece pontualmente de acordo com o que 

revelam os dados da Figura 8.14, poderá haver uma diminuição na eficiência da cloragem, no 

caso de se implementar um sistema de desinfeção complementar e um aumento na formação 

de incrustações. 

 

 Oxigénio dissolvido (OD) 

 

Dada a reatividade química e biológica do oxigénio dissolvido, este composto intervém nas 

reações oxidativas com o ferro, ou seja, intervém diretamente nos processos de corrosão dos 

materiais. O Decreto-Lei n.º 236/98 é omisso, quanto ao valor mínimo deste composto nas 

águas residuais para reutilização, no entanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomenda um valor mínimo de 5 mg/L para evitar corrosões nas canalizações e possível 

crescimento microbiano. Valores inferiores a 2 mg/L tendem também a criar condições 

anaeróbias promovendo a geração de cheiros desagradáveis. 

 

Tabela 8.4 – Perfil do oxigénio dissolvido no efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 

OD 
(mg/L) 

n x ̄ máximo mínimo mediana desvio 
padrão 

1505 5,12 9,87 0,68 5,11 1,47 
 

Na Figura 8.16 está representada a variação do oxigénio dissolvido do efluente final, no 

período de janeiro de 2013 até março de 2018.  
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Figura 8.16 – Variação dos valores de pH do efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 

 

Entre janeiro de 2013 e março de 2018, fizeram-se 1505 medições de oxigénio dissolvido no 

efluente tratado na ETAR de Vidago, registando-se um valor máximo de 9,87 mg/L e um 

mínimo de 0,68 mg/L, sendo o valor médio de oxigénio dissolvido no efluente de 5,12 mg/L, 

conforme Tabela 8.4. A mediana é de 5,11 e o desvio padrão é igual a 1,47, um valor 

relativamente baixo que indica que os pontos dos dados tendem a estar bastante próximos 

da média ou do valor esperado. 

 

 Sólidos suspensos totais (SST) 

 

Os sólidos suspensos totais (SST) estão geralmente associados à turbidez das águas e podem 

ser divididos em dois grupos: os SST decantáveis e os SST coloidais. A constituição dos SST é 

variada e pode incluir argilas, lamas, plâncton, microrganismos, entre outros. A presença de 

SST em efluentes para rega é muito indesejável, pois podem favorecer o desenvolvimento de 

microrganismos, adsorção de iões, criação de zonas anaeróbias nos locais de armazenamento 

e diversos problemas nos sistemas de rega através de acumulações nos locais de saída de 

água. O Decreto-Lei n.º 236/98 indica que “Concentrações elevadas poderão ocasionar 

colmatagem em solos e assoreamento nas redes de rega, bem como entupimentos nos 
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sistemas de rega gota-a-gota e aspersão, bem como neste último sistema a água poderá 

provocar depósitos sobre as folhas e frutos” e estabelece um VMR de 60 mg/L. 

 

Tabela 8.5 – Perfil dos sólidos suspensos totais no efluente final (janeiro 2013 – mar 2018) 

SST 
(mg/L) 

n x ̄ máximo mínimo mediana desvio 
padrão 

259 11,16 46 0,40 10 7,23 
 

Na Figura 8.17 é possível observar a variação dos SST do efluente final, desde janeiro de 2013 

até março de 2018. 

 

 
Figura 8.17 – Variação dos valores de SST do efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 
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o valor médio de SST no efluente de 11,16 mg/L, conforme Tabela 8.5. A mediana é de 10 e o 

desvio padrão é igual a 7,23, um valor que revela a oscilação deste parâmetro resultante da 

natural sazonalidade, por exemplo da maior ou menor pluviosidade 
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 CBO5 e CQO 

 

Os parâmetros CBO5 e CQO medem indiretamente a quantidade de matéria orgânica 

biodegradável e química presente no efluente. São importantes na avaliação do tratamento 

biológico realizado na ETAR e este será tão mais eficaz tanto quanto maior for a sua remoção. 

Os parâmetros devem respeitar a licença de descarga indicada na Tabela 8.2. 

 

Tabela 8.6 – Perfil do CBO5 no efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 

CBO5 
(mg O2/L) 

n x ̄ máximo mínimo mediana desvio 
padrão 

128 4,71 23 1 4 3,27 
 

Na Figura 8.18 é possível analisar a variação do CBO5 do efluente final, desde janeiro de 2013 

até março de 2018. 

 

 
Figura 8.18 – Variação dos valores de CBO5 do efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 
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sintetiza Tabela 8.6. A mediana é de 4,0 e o desvio padrão é igual a 3,27, um valor 

relativamente significativo que revela a oscilação deste parâmetro. 

 

Tabela 8.7 – Perfil do CQO no efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 

CQO 
(mg O2/L) 

n x ̄ máximo mínimo mediana desvio 
padrão 

259 21,67 72 5,20 19,15 10,51 
 

Na Figura 8.19 é possível ver graficamente a variação do CQO do efluente final, desde janeiro 

2013 até março de 2018. 

 
Figura 8.19 - Variação dos valores de CQO do efluente final (jan 2013 – mar 2018) 
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revela a oscilação deste parâmetro resultante de alguma sazonalidade pluviométrica. 
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 Nutrientes – azoto e fósforo total 

 

O azoto total corresponde ao conjunto azoto orgânico e azoto amoniacal presente na água. O 

parâmetro que determina o azoto total presente na água é o azoto Kjeldahl e que não 

contabiliza as formas azotadas de nitratos e nitritos. O azoto orgânico presente nos efluentes 

finais para reutilização até pode ser benéfico para as culturas permitindo assim uma 

fertilização extra aos cultivos, no entanto não se deve encontrar em excesso pois pode causar 

problemas de toxicidade nas plantas. O azoto amoniacal já pode ser um problema, em águas 

cujo pH não se encontre entre 6,5 e 8,5 causando corrosão nas condutas. (Costa, 2008) 

Relativamente aos compostos fosfatados que estão presentes nas águas residuais, eles podem 

ser ortofostatos, fosfatos condensados ou fosfatos ligados a matéria orgânica. A contribuição 

dos fosfatos presentes nas águas residuais, para fertilização agrícola não é muito grande em 

comparação com o azoto, uma vez que este se fixa ao solo sob a forma de fosfato de cálcio. O 

fósforo é também um indicador indireto do potencial de eutrofização das águas. (Costa, 2008) 

A legislação através do Decreto-Lei 236/98 mais uma vez é omissa à quantidade máxima de 

nutrientes nos efluentes para reutilização em rega, deverá então o mesmo ser calculado 

através da Equação 8.1 e veiculada pela norma portuguesa NP 4434:2005. (Costa, 2008) 

M =	
VxC
1000 

Equação 8.1 

Em que: 

M – quantidade de nutriente ou metal pesado aplicado, por hectare, num determinado 
intervalo de tempo (kg); 
V – volume de águas residuais aplicadas, por hectare, no mesmo intervalo de tempo 
(m3); 
C – concentração do nutriente ou metal pesado na água residual, durante o intervalo 
de tempo em que se aplicou o volume V (mg/L) 

 

Tabela 8.8 – Perfil do Azoto no efluente final (jan 2013 – mar 2018) 

N 
(mg/L) 

n x ̄ máximo mínimo mediana desvio 
padrão 

57 8,36 32 0,90 7,8 5,07 
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Na Figura 8.20 é possível observar a variação de azoto do efluente final, desde janeiro 2013 

até março de 2018. 

 

 
Figura 8.20 – Variação dos valores de azoto do efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 

 

Entre janeiro de 2013 e março de 2018, realizaram-se 57 análises ao parâmetro Azoto total 

no efluente tratado na ETAR de Vidago, registando-se um valor máximo de 32 mg/L e um 

mínimo de 0,90 mg/L, sendo o valor médio de N no efluente de 8,36 mg/L, conforme Tabela 

8.8. A mediana é de 7,8 e o desvio padrão é igual a 5,07, um valor que revela a oscilação deste 

parâmetro resultante da natural sazonalidade. 

 

Tabela 8.9 – Perfil do Fósforo no efluente final (janeiro 2013 – março 2018) 

P 
(mg/L) 

n x ̄ máximo mínimo mediana desvio 
padrão 

57 2,13 5,70 0,50 2 1,01 
 

Na Figura 8.21 é possível ver graficamente a variação de fósforo do efluente final, desde 

janeiro 2013 até março de 2018. 
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Figura 8.21 – Variação dos valores de fósforo do efluente final (jan 2013 – mar 2018) 

 

Entre janeiro de 2013 e março de 2018, foram feitas 57 análises ao parâmetro fósforo no 

efluente tratado na ETAR de Vidago, registando-se um valor máximo de 5,70 mg/L e um 

mínimo de 0,50 mg/L, sendo o valor médio no efluente de 2,13 mg/L, conforme Tabela 8.9. A 

mediana é de 2 e o desvio padrão é igual a 1,01, um valor que revela a oscilação deste 

parâmetro. 

 

 Características médias do efluente final (janeiro 2013 a março 2018) 

 

O Decreto-Lei 236/98 de 1 de agosto tem por principal objeto “estabelecer normas, critérios 

e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade 

das águas em função dos seus principais usos” e apresenta Valor Limite de Emissão (VLE), 

Valor Máximo Recomendado (VMR) e Valor Máximo Admissível (VMA) relativos a parâmetros 

químicos, físicos e biológicos da água a reutilizar. A qualidade da água residual para rega deve 

satisfazer as exigências impostas pela referida legislação, assim como deve ser adequada à 

cultura que se pretende regar.  

Analisando a Tabela 8.10 é possível observar que todos os parâmetros medidos estão, em 

média, de acordo com os valores legais impostos. Observa-se, pontualmente, valores de azoto  
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acima do VLE, com um máximo de 32 mg/L. No entanto, convém notar que este nutriente 

presente no efluente final para reutilização pode, até, ser benéfico para a relva do campo de 

golfe permitindo uma fertilização extra. 

 

Tabela 8.10– Características médias do efluente final 

Parâmetro Resultado médio 
(de jan.2013 a mar.2018) 

Valores da licença 
ambiental da ETAR de 

Vidago 

DL 236/98 
VLE 

pH 
x ̄ 7,36 

- 6,0 – 9,0 M 8,61 
m 6,18 

SST 
x ̄ 11,16 mg/L 

35 mg/L 60 mg/L M 46 mg/L 
m 0,40 mg/L 

CBO5 
x ̄ 4,71 mg O2/L 

25 mg O2/L 40 mg/L M 23 mg O2/L 
m 1 mg O2/L 

CQO 
x ̄ 21,67 mg O2/L 

125 mg O2/L 150 mg O2/L M 72 mg O2/L 
m 5,20 mg O2/L 

N 
x ̄ 8,36 mg/L 

- 15 mg/L M 32 mg/L 
m 0,90 mg/L 

P 
x ̄ 2,13 mg/L 

- 10 mg/L M 5,70 mg/L 
m 0,50 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

86 
 

8.4.2. Caracterização quantitativa do caudal tratado 

 

 
Figura 8.22 – Volumes tratados entre janeiro de 2013 e março de 2018 

 

No período estudado entre janeiro de 2013 e março de 2018, foi tratado um caudal médio 

diário de 827 m3/dia, com um pico máximo de 3529 m3 a 29 de março de 2013 e um volume 

mínimo de 247 m3 no dia 19 de novembro de 2013. 

 

 
Figura 8.23 – Volumes tratados em 2013 
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No ano de 2013, foi tratado um volume médio de 869 m3/dia, e foi registado um pico máximo 

de 3529 m3 no dia 29 de março e um mínimo de 247 m3 no dia 19 de novembro. Foram 

tratados 340 561 m3 de efluente durante este ano. 

 

 
Figura 8.24 – Volumes tratados em 2014 

 

Durante o ano de 2014, a ETAR de Vidago procedeu ao tratamento de um caudal médio de 

987 m3/dia, com o registo de um valor máximo de 2362 m3 no dia 1 de janeiro e um mínimo 

de 351 m3 no dia 9 de fevereiro. Em 2014 foram tratados 361 344 m3 de efluente. 
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Figura 8.25 – Volumes tratados em 2015 

 

No ano de 2015, foi tratado um caudal médio de 865 m3/dia. Registou-se um pico máximo de 

1433 m3 no dia 15 de setembro e um mínimo de 311 m3 no dia 5 de dezembro. Foram tratados 

315 552 m3 de efluente durante este ano. 

 

 
Figura 8.26 – Volumes tratados em 2016 
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Em 2016, a ETAR de Vigado tratou um caudal médio de 785 m3/dia, e foi registado um pico 

máximo de 1770 m3 no dia 10 de janeiro e um mínimo de 417 m3 no dia 29 de novembro. 

Foram tratados 287 101 m3 de efluente durante este ano. 2016 registou um abrandamento 

do volume total de efluente tratado. 

 

 
Figura 8.27 – Volumes tratados em 2017 

 

No ano de 2017, foi tratado um caudal médio de 649 m3/dia, um valor bastante inferior aos 

anos anteriores. Registou-se um pico máximo de 1478 m3 no dia 11 de maio e um mínimo de 

253 m3 no dia 29 de novembro. No total, foram tratados 236 451 m3 de efluente durante este 

ano. Importa realçar que foi um ano de seca gravíssima, com valores de efluente muito baixos, 

comparativamente aos restantes anos estudados, em especial nos meses de setembro, 

outubro e novembro. 

 

A Tabela 8.11 resume os principais valores respeitantes aos caudais tratados na ETAR de 

Vidago ao longo dos anos de 2013 a 2017, bem como a média dos 5 anos. Pode deduzir-se 

que o caudal médio diário tratado é de 827 m3, correspondente a um caudal médio anual 

superior a 300 000 m3 

 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

90 
 

Tabela 8.11 – Caracterização quantitativa do caudal tratado 

 2013 2014 2015 2016 2017 Média 
Caudal 
máximo 3529 m3 2362 m3 1433 m3 1770 m3 1478 m3 2114 m3 

Caudal 
mínimo 347 m3 351 m3 311 m3 417 m3 253 m3 316 m3 

Caudal 
médio diário 869 m3 987 m3 865 m3 785 m3 649 m3 827 m3 

Caudal anual 340 561 m3 361 344 m3 315 552 m3 287 101 m3 236 451 m3 308 202 m3 
 

Ortuño et al., 2015 refere estudos sobre os campos de golfe na Europa que mostraram que o 

consumo anual de um campo de golfe padrão em França varia entre 80 000 e 100 000 m3 no 

norte e entre 150 000 e 200 000 m3 no sul. Considerando as caraterísticas topográficas e 

climatéricas de Vidago mais aproximadas às do Sul de França, extrapolando estes valores, um 

hipotético campo de golfe construído nesta região, teria consumos anuais de água para rega, 

na ordem dos 150 000 a 200 000 m3. Isto significa que, em teoria e numa análise simplista, o 

caudal anual tratado na ETAR de Vidago será suficiente para assegurar a irrigação do campo 

de golfe de Vidago. 

Na realidade, analisando os volumes anuais tratados na ETAR de Vidago, que constam da 

Tabela 8.11, poder-se-ia deduzir que seriam suficientes para as necessidades de rega com os 

volumes de efluente tratado. No entanto, tratando-se de volumes anuais, sem conhecimento 

da curva de distribuição mensal de necessidade de rega, o efeito da sazonalidade poderá não 

se adequar à curva de produção de efluente tratado da ETAR de Vidago, e ser considerado 

insuficiente, sendo necessário recorrer a métodos combinados de rega em alguns períodos do 

ano. 

 

8.4.3. Unidade de ultrafiltração: estudo realizado 

 

De modo a estudar o rendimento da unidade piloto de ultrafiltração, realizaram-se 4 ensaios 

ao longo do mês de junho de 2018. Durante esses testes foram medidos os caudais de efluente 

tratados e recolhidas amostras do efluente à entrada na unidade piloto (efluente) e à saída da 

mesma (permeado). No procedimento de recolha de amostras foram utilizados amostradores 
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automáticos. Adicionalmente, realizaram-se análises físico-químicas de diversos parâmetros 

para poder avaliar o comportamento da unidade piloto. 

A recolha de amostras e o controlo analítico do efluente foram realizadas pela equipa da AST 

durante as visitas para verificação e controlo do processo. Para efeitos de controlo analítico 

recorreu-se a um laboratório externo certificado. 

Os resultados mais relevantes registados no período de operação da unidade são 

apresentados nas Figura 8.28 e Figura 8.29. 

 

a) Caudal de efluente filtrado 

 

(Adaptado de relatório não publicado da Águas do Norte) 

Figura 8.28 – Resultados dos ensaios experimentais – caudal de efluente tratado (L/h) 

 

Na Figura 8.29 apresenta-se o caudal de efluente filtrado nas membranas da unidade piloto, 

ao longo do tempo. Está representada a relação entre o caudal tratado e a área das 

membranas, que permite verificar que existe uma estabilização do processo ao nível do caudal 

específico de 10 L/(m2.h), que é um ótimo indicador processual. Sabendo que cada cápsula 

tem 6 m2 de membrana, este valor servirá de referência para o dimensionamento do projeto, 
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caso seja implementado, permitindo prever o número de membranas necessárias para a 

instalação do mecanismo de tratamento. 

 

 

(Adaptado de relatório não publicado da Águas do Norte) 

Figura 8.29 – Resultados dos ensaios experimentais – caudal específico (L/m2.h) 

 

No que diz respeito à limpeza química das membranas verificou-se que o hipoclorito de sódio 

(NaOCl), enquanto reagente químico usado na lavagem química pontual efetuada, é o 

reagente apropriado visto se obter uma eficiente limpeza das membranas e da sua utilização 

resultar a reposição dos valores de operação normais. Em relação à periodicidade da limpeza 

química e mantido o padrão do afluente, considerou-se, decorrente do realizado e verificado 

nos ensaios, suficiente a sua concretização apenas uma vez de 2 a 4 semanas. 

 

b) Caraterização físico-química do efluente filtrado 

 

Para se avaliar adequadamente a performance da unidade piloto ao longo do procedimento 

experimental foram realizadas análises físico-químicas de diversos parâmetros: carência 

química de oxigénio (CQO), sólidos suspensos totais (SST), turvação, nitratos, fósforo total, 
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condutividade, coliformes fecais e ovos de parasitas. As Tabela 8.12 a Tabela 8.15 apresentam 

esses resultados respeitantes aos ensaios 1 a 4. 

 

Tabela 8.12 – Resultados analíticos do ensaio 1 

Parâmetro 
Ensaio 1 

Unidades Efluente 
secundário Permeado LQ LD 

CQO < 35 < 35 35 11 mg O2/L 

SST < 5 < 5 5 1,5 mg/L 

Turvação 1,8 <1,0 1,0 0,3 NTU 

Nitratos 24 20 10 3 mg NO3/L 

Fósforo total 1,1 1 0,10 0,03 mg P/L 

Condutividade 301 243 - - µS/cm 

Coliformes 
fecais 

> 100 1 - - ufc/100mL 

Ovos de 
parasitas 

0 0 - - N/L 

LQ – Limite de Quantificação; LD – Limite de Deteção 

 

Conforme Tabela 8.12, os resultados das análises ao primeiro ensaio mostram uma diminuição 

da turvação e da condutividade e uma ligeira remoção de nitratos e fósforo.  

É notória a melhoria da qualidade da água ao nível microbiológico, ainda que surja um valor 

de 1 ufc/100 mL de coliformes fecais, valor esse que deve ser desprezado, face ao erro 

associado às práticas laboratoriais  

Os valores de CQO e SST do efluente secundário eram já inferiores aos respetivos limites de 

quantificação (LQ) e assim se mantiveram. Quanto aos ovos de parasitas não foram 

encontrados, mesmo antes do processo de membranas, permanecendo inalterado os 

resultados. 

 

Os resultados das análises ao segundo ensaio mostram uma diminuição dos sólidos suspensos 

totais, da turvação e da condutividade, e uma ligeira remoção do fósforo, conforme Tabela 

8.13. A concentração dos nitratos manteve-se nos 26 mg NO3/L. 
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No que diz respeito à microbiologia, observou-se uma eliminação total dos coliformes fecais 

e manteve-se a inexistência de ovos parasitas, como seria expectável. 

Neste ensaio verificou-se um valor CQO anómalo, previsivelmente decorrente de erro de 

amostragem ou erro laboratorial. 

Tabela 8.13 – Resultados analíticos do ensaio 2 

Parâmetro 
Ensaio 2 

Unidades Efluente 
secundário Permeado LQ LD 

CQO < 35 71 35 11 mg O2/L 
SST 6 < 5 5 1,5 mg/L 
Turvação 2,2 < 1,0 1,0 0,3 NTU 
Nitratos 26 26 10 3 mg NO3/L 
Fósforo total 1,2 1,1 0,10 0,03 mg P/L 
Condutividade 332 276 - - µS/cm 
Coliformes 
fecais 

> 100 0 - - ufc/100mL 

Ovos de 
parasitas 

0 0 - - N/L 

LQ – Limite de Quantificação; LD – Limite de Deteção 

 

Na Tabela 8.14, são visíveis os resultados do ensaio 3 que mostram uma diminuição da 

turvação. O CQO e os SST mantêm-se abaixo dos limites de quantificação. A concentração do 

fósforo mantém-se nos 1,4 mg P/L. 

Tabela 8.14 – Resultados analíticos do ensaio 3 

Parâmetro 
Ensaio 3 

Unidades Efluente 
secundário Permeado LQ LD 

CQO < 35 < 35 35 11 mg O2/L 
SST < 5 < 5 5 1,5 mg/L 
Turvação 1,6 < 1,0 1,0 0,3 NTU 
Nitratos 17 30 10 3 mg NO3/L 
Fósforo total 1,4 1,4 0,10 0,03 mg P/L 
Condutividade 256 291 - - µS/cm 
Coliformes 
fecais 

> 100 0 - - ufc/100mL 

Ovos de 
parasitas 

0 0 - - N/L 

LQ – Limite de Quantificação; LD – Limite de Deteção 
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Os valores dos parâmetros nitratos e condutividade são considerados anómalos, 

previsivelmente decorrentes de erro de amostragem ou erro laboratorial. 

A microbiologia é inexistente. Voltamos a verificar uma total remoção de coliformes fecais. 

 

No último ensaio realizado, conforme Tabela 8.15, verifica-se que os valores de CQO e SST se 

mantiveram abaixo do LQ, houve uma diminuição da turvação e das concentrações de nitratos 

e fósforo. 

A condutividade aumentou ligeiramente, de 276 para 286 µS/cm, trata-se de um desvio de 

3,6%, evidenciando uma alteração desprezável (previsivelmente decorrentes de erro de 

amostragem ou erro laboratorial). 

 

Tabela 8.15 – Resultados analíticos do ensaio 4 

Parâmetro 
Ensaio 4 

Unidades Efluente 
secundário Permeado LQ LD 

CQO < 35 < 35 35 11 mg O2/L 
SST < 5 < 5 5 1,5 mg/L 
Turvação 1,2 < 1,0 1,0 0,3 NTU 
Nitratos 34 26 10 3 mg NO3/L 
Fósforo total 1,2 1,1 0,10 0,03 mg P/L 
Condutividade 276 286 - - µS/cm 
Coliformes 
fecais 

> 100 > 100 - - ufc/100mL 

Ovos de 
parasitas 

0 0 - - N/L 

LQ – Limite de Quantificação; LD – Limite de Deteção 

 

Neste ensaio, presume-se a ocorrência de alguma contaminação acidental que justifique os 

resultados microbiológicos, nomeadamente o valor de coliformes fecais que se manteve 

superior a 100 ufc/100 mL após o processo de membranas. 
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Pode afirmar-se que os objetivos analíticos da qualidade da água produzida pós sistema de 

ultrafiltração foram atingidos. Os  principais aspetos destes resultados resumem-se na Tabela 

8.16. 

 

Tabela 8.16 – Resultados analíticos gerais 

Parâmetro Resultado 
Turvação Inferior a 1 NTU (VMA = 2 mg/L). 
Coliformes fecais Inexistentes (VMA = 10 NMP/100mL). 
Ovos de parasitas 
entéricos Inexistentes (VMA = não detetável). 

SST Baixo teor, com uma concentração no permeado inferior a 5 mg/L. 

CQO Muito baixo teor, com uma concentração no permeado inferior a 35 
mg O2/L. 

Fósforo Pouca expressão na redução de P, com uma concentração máxima 
no permeado de 1,4 mg P/L. 

Nitratos Pouca expressão na redução de NO3, com uma concentração máxima 
no permeado de 26 mg NO3/L. 

Condutividade Ligeira redução do valor de condutividade, com um valor máximo no 
permeado de276 µS/cm. 

 

Em síntese, o tratamento membranar estudado  revelou-se muito interessante, na medida em 

que apresenta algumas vantagens, relativamente a outros processos, nomeadamente: 

• Densidade de componentes muito elevada (ocupação diminuta de espaço) em sistema 

modular; 

• Operação simples e segura por filtração simultânea e remoção de bactérias/vírus com 

o mesmo equipamento; 

• Longa vida útil dos módulos e facilmente trocáveis; 

• Bactérias e vírus são removidos com segurança (redução de 104-107 vezes), não são 

apenas inativados. 

 

Pode concluir-se que a tecnologia utilizada demonstrou ser favorável para os efeitos 

pretendidos neste trabalho, sendo recomendada a sua aplicação na eventual implementação 

do projeto. 
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Seria necessário um programa de ensaios mais extensivo e intensivo a integrar no quadro de 

um estudo de viabilidade técnico-económica mais completo, por forma a melhor se avaliar a 

performance desta tipologia de membranas em distintos regimes de caudal e composição do 

efluente tratado da ETAR de Vidago. 

Desta forma, seria possível a otimização, o controlo processual e a análise de cenários de pré-

tratamento, como por exemplo operações unitárias de coagulação-floculação ou de oxidação 

avançada, para redução de concentrações de compostos azotados ou fosfatados, para 

obtenção de ainda melhores resultados, e melhor simular a eventual implantação de uma 

unidade à escala industrial.  

Outra possível sugestão para melhoria da eficiência processual, passaria por uma solução de 

retenção física, mais automatizada, como por exemplo um filtro automático de malhas finas 

para se atingir um maior desbaste a montante das membranas. 

Sem alteração do processo de tratamento da instalação, existem também medidas que 

podem ser implementadas para obtenção de melhores resultados, designadamente a maior 

frequência de limpeza do tanque de retenção do efluente tratado. 
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9. Conclusões e sugestões de trabalho futuro 

 

A água é um recurso extremamente valioso. Neste trabalho apresenta-se uma alternativa para 

a reutilização de águas residuais tratadas com um grande potencial: a irrigação de campos de 

golfe. . 

Para o desenvolvimento de projetos de reutilização de ART é iminente a adoção de medidas 

legislativas que abordem este tema de uma forma muito clara. Verificou-se que há uma 

omissão na Lei Portuguesa sobre a reutilização de águas residuais. A legislação indica que as 

águas residuais tratadas devem ser, sempre que possível ou adequado, reutilizadas (DL n.º 

152/97 de 19 de junho). As águas de rega são objeto de enquadramento do DL 236/98 de 1 

de agosto que estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de 

proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais 

usos. 

Nesta dissertação foi abordado o tema da reutilização da ART em especial para a rega 

paisagística, mais concretamente para a irrigação de um campo de golfe, verificando-se a 

importância do controlo de parâmetros como a salinidade, metais pesados, nutrientes e 

microrganismos, por forma a minimizar os riscos a eles associados, quer para os relvados do 

campo de golfe, quer para os seus utilizadores. 

O estudo de viabilidade de reutilização de águas residuais tratadas da ETAR de Vidago 

demonstrou tratar-se de um projeto de implementação muito interessante, visto o efluente 

desta ETAR ser, por si só, de grande qualidade, apresentando apenas problemas ao nível da 

microbiologia. Se implementado um sistema de tratamento terciário como o sistema de 

ultrafiltração testado, envolvendo membranas de filtração C-MEM®, será possível obter uma 

água de qualidade compatível com as necessidades de um campo de golfe e segurança para 

os seus utilizadores. 

A questão da reutilização de águas residuais tratadas deverá ser encarada como uma 

alternativa ao uso de água da rede potável, com grande potencial de utilização, não só para a 

rega, mas também para outras utilizações. Além das vantagens associadas à poupança da água 
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de rede potável, temos a vantagem ambiental da diminuição da quantidade de água residual 

descarregada diretamente nas linhas de água, neste caso na Ribeira de Oura. 

No futuro, uma gestão sustentável dos recursos hídricos passará inevitavelmente pela 

promoção da reutilização de forma a integrar todos os sistemas de tratamento de AR.  

É imprescindível estabelecer critérios para reutilização de ART, de consenso sobre a 

abordagem a ser adotada uma vez que as diretrizes e regulamentação existentes baseiam-se 

geralmente no tratamento de águas residuais para controlar os impactos negativos sobre o 

homem e o meio ambiente, em vez de se concentrar nas oportunidades de promover a sua 

reutilização.  

A água residual tratada tem de deixar de ser vista como um resíduo e passar a ser encarada 

como um recurso. Sugere-se para trabalho futuro, a realização de testes mais prolongados 

com a unidade piloto de ultrafiltração membranar, por forma a melhor se avaliar a 

performance desta tipologia de membranas ao longo do tempo, em função de diferentes 

condições meteorológicas, visto os parâmetros de qualidade responderem a uma certa 

sazonalidade, distintos regimes de caudal e composição do efluente tratado da ETAR de 

Vidago. 

São sugeridas algumas soluções passíveis de otimização do processo, nomeadamente a 

afinação dos processos de pré-tratamento, a nível químico (coagulação-floculação ou 

oxidação), que permitam a redução de concentrações de compostos azotados ou fosfatados. 

Outra possível sugestão para a melhoria da eficiência processual, passaria por uma solução de 

retenção física, mais automatizada, como por exemplo um filtro automático de malhas finas 

para se atingir um maior desbaste a montante das membranas. 
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Anexos 

A. Regulamentação e recomendações à reutilização de águas residuais para 

rega em Portugal 

 NP 4436:2005 – Norma Portuguesa – Reutilização de Águas Residuais Urbanas 

Tratadas na Rega  

A.1.1. Requisitos de aplicação 

A.1.1.1. Qualidade das águas residuais tratadas 

 

A qualidade da água a utilizar deve satisfazer às exigências impostas pela legislação em vigor relativamente às 

características físicas, químicas e microbiológicas das águas de rega, a ser adequada à cultura regada e ao 

processo e equipamento de rega utilizados. 

Devem ser respeitados os valores máximos admissíveis (VMA) referidos no Anexo XVI do Decreto-lei n.º 236/98, 

de 1 de agosto, relativamente às concentrações dos elementos que constituam um risco potencial em termos 

ambientais. 

O mesmo se aplica aos parâmetros de natureza física ou físico-químicos referidos no mesmo Decreto-lei como 

limitantes da qualidade da água para rega (pH, salinidade, razão de adsorção de sódio e sólidos suspensos totais. 

Em relação aos parâmetros de natureza microbiológica, devem ser tidas em conta as restrições relativas à 

presença de coliformes fecais e ovos de parasitas intestinais, também fixadas no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

agosto. 

 

A.1.1.2. Métodos, processos e tipos de rega 

 

Dos métodos de rega normalmente utilizados em Portugal (rega por escorrimento, submersão ou alagamento, 

infiltração e aspersão), apenas a rega por alagamento é considerada inadequada à rega com águas residuais 

tratadas. 

A opção pela utilização de um determinado método de rega depende da qualidade físico-química e 

microbiológica da água, do tipo de cultura a regar e dos condicionalismos específicos da zona onde se localiza a 

instalação de rega (características do solo, topografia, hidrogeologia e proximidade de zonas habitadas). 
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Deve dar-se preferência aos processos de rega que limitem o contacto da água com a parte aérea das plantas, 

em especial com as partes comestíveis destas, que reduzam os riscos de escoamento superficial da água e o 

transporte pelo vento de aerossóis e gotas de água. 

São vantajosos os processos de rega por gravidade incluídos nos métodos ditos por escorrimento, em particular, 

os processos de rega em pressão englobados nos métodos de rega por infiltração (nomeadamente a rega 

subterrânea e a rega gota-a-gota). Pelo contrário, os processos de rega por aspersão do tipo convencional, em 

particular no caso da utilização de aspersores com elevado grau de pulverização, implicam riscos acrescidos para 

a saúde pública. 

 

A.1.1.3. Características da área a regar 

 

É importante ter em contas a compatibilidade das características físicas dos solos a regar, nomeadamente a 

textura, estrutura, profundidade, permeabilidade, capacidade de retenção de água e condutividade hidráulica. 

Também as características químicas dos solos (pH, salinidade, capacidade de troca catiónica, teor de nutrientes 

e elementos poluentes, teor de matéria orgânica, percentagem do sódio de troca) devem ser compatíveis com a 

sua utilização em regadio. 

 

Tabela 0.1 – Valores máximos admissíveis para as concentrações de metais pesados nos solos a regar com água 
residuais tratadas (mg/kg solo) 

 

Metal 
pH do solo 

< 5,5 5,5 a 7,0 > 7,0* 
Cádmio (Cd) 1 3 4 
Chumbo (Pb) 50 300 450 
Cobre (Cu) 50 100 200 
Crómio (Cr) 500 200 300 
Mercúrio (Hg) 1 1,5 2 
Níquel (Ni) 30 75 110 
Zinco 150 300 450 

*Não aplicável no caso de culturas destinadas a consumo humano ou a pastagens. Para estas 
culturas aplicam-se os valores referentes aos solos com valores de pH entre 5,5 e 7,0 

 

Devem ser excluídos os solos que apresentem teores de metais pesados (cádmio, chumbo, cobre, crómio, 

mercúrio, níquel e zinco) superiores aos valores contantes da Tabela 0.1 (valores máximos admitidos para os 

solos sujeitos à aplicação de lamas de ETAR). 

O declive dos terrenos a regar não deve exceder os 20%, para minimizar o risco de formação de 

escorrências superficiais e de erosão, possibilitando a contaminação dos meios hídricos superficiais e dos 
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terrenos envolventes. Como alguns dos processos de rega utilizáveis requerem declives mais reduzidos, 

deve-se, nesses casos, respeitar os valores máximos descritos na tabela seguinte: 

 

Tabela 0.2 – Declives máximos admissíveis por tipo de rega 

Método de Rega Tipo de Rega Declive máximo 

Rega por 
escorrimento 

Regadeiras de nível 3% 
Regadeiras inclinadas 8% 

Faixas 7% 

Rega por infiltração Sulcos retos 3% 
Sulcos de nível 8% 

Rega por aspersão Com equipamento 
semovente 15% 

 

Solos sobrejacentes a aquíferos existentes em subsolos de natureza aluvionar (com elevada condutividade 

hidráulica) ou em rochas carbonatadas com elevado grau de fissuração (solos cársicos), consideram-se 

pertencentes a zonas vulneráveis em termos hidrogeológicos (com elevado risco de infiltração e 

percolação das águas superficiais), pelo que não devem ser criadas instalações de rega com águas 

residuais tratadas nestas zonas. 

 

Tabela 0.3 – Profundidade mínima do nível freático durante a rega 

Tipo de Rega Profundidade mínima 
Gota-a-gota superficial 1,0 m 

Gota-a-gota subterrânea 1,5 m 
Mini-aspersão 1,5 m 

Aspersão 3,0 m 
Escorrimento 4,0 m 

Infiltração 4,0 m 
 

Outro aspeto a considerar é o afastamento em relação a zonas habitacionais. Os terenos regados com 

águas residuais tratadas devem estar a uma distância, das zonas habitadas, suficiente para garantir a 

minimização do risco de ocorrência de doenças transmitidas pelas águas residuais. Devem ser garantidos 

os afastamentos indicados na Tabela 0.4. 

Se existirem captações de água para abastecimento público nas proximidades das zonas regadas, deve-se 

assegurar um afastamento mínimo de 100 m. 
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Tabela 0.4 – Distância mínima entre o limite da zona regada e zonas com ocupação humana permanente 

Método de rega Tipo de zona 
habitada 

Concentração de coliformes fecais nas águas residuais 
tratadas 

£ 2x102 CF/100 mL 2x102 £ CF/100 mL 
£ 103 

> 103 CF/100 mL 

Rega por 
aspersão 

Habitações isoladas 30 m 60 m 70 m 
Zonas habitacionais 50 m 80 m 100 m 

Outros 
métodos de 

rega 

Habitações isoladas 10 m 20 m 30 m 

Zonas habitacionais 30 m 60 m 70 m 

 

A.1.1.4. Culturas suscetíveis de utilização 

 

De acordo com o grau de risco de contaminação microbiológica associado à rega com águas residuais tratadas, 

os diferentes tipos de cultura podem ser agrupados em 4 classes: 

 

Tabela 0.5 – Classificação das classes de culturas 

Classes Tipos de cultura 
A Culturas hortícolas para consumo em cru 

B Relevados, parques e jardins públicos e relvados para a prática de desportos, zonas 
florestadas com fácil acesso para o público 

C Culturas hortícolas para consumir cozinhadas, culturas forrageiras e pratenses, vinha e 
pomares 

D 

Culturas cerealíferas (com exclusão do arroz por ser regado por alagamento), culturas 
hortícolas para laboração industrial, culturas destinadas à produção de matérias-primas 
para as indústrias têxtil, de extração de óleos e essências vegetais similares, culturas 
florestais e relvados situados em locais de difícil acesso para o público ou com acesso 
controlado 

 

Para cada classe, a possibilidade de regar com águas residuais tratadas depende do tipo de tratamento aplicado, 

conforme o definido na Tabela 0.6. 

No caso de culturas hortícolas para consumo em cru, só deve ser utilizada rega subterrânea ou gota-a-gota 

(superficial ou subterrânea). Excluem-se da possibilidade de rega com águas residuais tratadas, as culturas 

hortícolas para consumir em cru que, pela sua natureza ou pelo modo de condução da cultura, se apresentam 

com as partes comestíveis em contacto ou rente ao solo. 
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Tabela 0.6 – Valores máximos admissíveis para os parâmetros de qualidade microbiológica das águas residuais 
tratadas para reutilização em rega e esquemas de tratamentos adequados  

Classes Tipos de culturas 
Coliformes 

fecais 
(NMP ou 

ufc/100 mL) 

Ovos de 
parasitas 
entéricos 

(ovos/L) 

Esquemas de tratamento 
adequados Observações 

A Culturas hortícolas 
para consumo em cru 100 1 

Secundário Þ Filtração Þ 
Desinfeção 

Ou 
Terciário Þ Filtração Þ 

Desinfeção 

Desinfeção por UV 
(lâmpadas com 

autolimpeza) ou O3 
preferíveis à 

cloragem. 

B 

Relevados, parques e 
jardins públicos e 

relvados para a prática 
de desportos, zonas 
florestadas com fácil 
acesso para o público 

200 1 

Secundário Þ Filtração Þ 
Desinfeção 

Ou 
Terciário Þ Filtração Þ 

Desinfeção 

Desinfeção por UV 
(lâmpadas com 

autolimpeza) ou O3 
preferíveis à 

cloragem. A rega 
deve ser efetuada 
de modo a evitar 
contacto com o 

público. 

C 

Culturas hortícolas 
para consumir 

cozinhadas, culturas 
forrageiras e 

pratenses, vinha e 
pomares 

103 1 

Secundário Þ Filtração Þ 
Desinfeção 

Ou 
Terciário Þ Filtração Þ 

Desinfeção 
Ou 

Lagunagem (sistema com 3 
ou mais lagoas e tR ³ 25 dias) 

Desinfeção por UV 
(lâmpadas com 

autolimpeza) ou O3 
preferíveis à 

cloragem. A rega de 
vinha e pomares 

deve ser efetuada 
de modo a evitar 
contacto com os 

frutos. Não devem 
ser aproveitados os 

frutos caídos no 
solo. 

D 

Culturas cerealíferas 
(com exclusão do arroz 

por ser regado por 
alagamento), culturas 

hortícolas para 
laboração industrial, 
culturas destinadas à 

produção de matérias-
primas para as 

indústrias têxtil, de 
extração de óleos e 
essências vegetais 
similares, culturas 

florestais e relvados 
situados em locais de 
difícil acesso para o 

público ou com acesso 
controlado 

104 1 

Secundário Þ Lagoas de 
maturação (tR ³ 10 dias) 

Ou 
Secundário Þ Filtração Þ 

Desinfeção 

Desinfeção por UV 
(lâmpadas com 

autolimpeza) ou O3 
preferíveis à 

cloragem. A rega 
deve ser efetuada 
de modo a evitar 
contacto com o 

público. 

*Com exclusão do arroz, por ser regado por alagamento. 
Nota: tR – tempo de retenção: ufc – unidades formadoras de colónias 
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A.1.2. Minimização dos impactes ambientais e riscos para a Saúde Pública 

 

A rega com águas residuais tratadas deve ser efetuada por forma a minimizar os riscos de degradação da 

qualidade o meio ambiente envolvente (solo, água e atmosfera) e de propagação de doenças a pessoas 

(operadores do sistema de rega, habitantes das zonas envolventes da área regada e consumidores dos produtos 

vegetais obtidos) ou animais (alimentados com as culturas regadas, instalados nas zonas sujeitas à rega ou 

localizados suficientemente próximo destas para poderem ser afetados pelas águas residuais). 

Assim, para além do respeito pelo nível de qualidade requerido às águas residuais tratadas e pelas limitações 

impostas ao tipo de cultura, tipo de rega, equipamento e características do local, devem adotar-se 

procedimentos que minimizes os seguintes riscos: 

a) Contaminação das águas superficiais ou subterrâneas com águas residuais tratadas escoadas 

superficialmente ou infiltradas no solo; 

b) Contacto de pessoas e animais com plantas e solos regados com águas residuais tratadas; 

c) Arrastamento, pelo vento, de gotas de águas residuais tratadas e subsequente deposição das mesmas 

em plantas, solos ou massas de água situadas fora da zona a regar; 

d) Inalação, por pessoas ou animais, de aerossóis produzidos pelo equipamento de rega. 

 

A.1.2.1. Sinalização 

 

A zona a regar deve estar devidamente sinalizada, de forma a ser facilmente reconhecida como uma zona sujeita 

a rega com águas residuais tratadas. Para o efeito, devem ser tidas em conta algumas regras: 

• Zonas de fácil acesso para pessoas e animais devem estar sinalizadas com tabuletas, afastadas de 100 

em 100m, no máximo, contendo o seguinte texto: “Atenção! Zona de rega com águas residuais 

tratadas”; 

• Reservatórios e outras estruturas de armazenamento das águas residuais tratadas a utilizar na rega, 

assim como nos locais onde seja possível retirar água (hidrantes, torneiras, válvulas de descarga de 

fundo, bocas de rega, etc.) devem estar visivelmente assinalados com avisos, com o seguinte texto: 

“Água não potável”; 

• A instalação da rede de rega, em locais de cruzamento ou de instalação em paralelo de condutas 

destinadas às águas residuais tratadas e de condutas de água para consumo humano, deve respeitar o 

posicionamento e os afastamentos mínimos impostos pela regulamentação em vigor (n.º 3 do artigo 

24.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto); 

• Os órgãos de comando e de controlo do sistema de rega devem ser instalados de forma a impedir a sua 

operação por pessoas estranha à instalação; 
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• As regas devem ser realizadas, preferencialmente, de noite. No caso de relvados e outros espaços 

verdes, a rega deve ocorrer fora do horário de acesso público; 

• Em instalações de rega por aspersão, ou mini-aspersão, deve existir pelo menos um anemómetro 

amovível para ser monitorizada a velocidade do vento. Não se deve proceder à rega sempre que se 

observe a ocorrência de vento suficientemente forte para provocar o arrastamento das gotículas para 

fora da zona a regar. Assim, devem ser respeitados os valores máximos admissíveis (VMA) para a 

velocidade do vento, conforme figuram na Tabela 0.7 Se os VMA para a velocidade do vento forem 

ultrapassados no decorrer da rega, esta deve ser imediatamente suspensa. 

 

Tabela 0.7 – Valores máximos admissíveis para a velocidade do vento durante a rega 

Processo de rega Distância relativamente a 
zonas habitadas (m) 

Valor máximo admissível para a 
velocidade do vento (m/s) 

Aspersão 
> 100 3,5 

100 a 70 2,0 
70 a 50* 2,0 

Mini-aspersão > 50 2,5 
50 a 30 2,0 

*De acordo com a tabela 7.4, a rega por aspersão com águas residuais tratadas, a distâncias inferiores a 70 m, 
é permitida apenas se as águas forem de elevada qualidade bacteriológica 

 

Durante as regas, os operadores dos sistemas devem usar equipamento de proteção destinado a reduzir o risco 

de contacto com as águas residuais e de inalação de aerossóis. 

O acesso público aos terrenos durante a realização das regas deve ser restringido ou impedido, de acordo com o 

grau de risco de contacto com as águas residuais tratadas, associado ao processo de rega em questão. No caso 

das pastagens, o acesso dos animais deve ser impedido durante a semana seguinte á realização da rega. No caso 

das fruteiras, a rega deve ser suspensa durante as duas semanas anteriores á colheita. 

No caso de rega por aspersão, quando houver zonas habitacionais ou culturas agrícolas na área envolvente dos 

terrenos a regar com águas residuais, a área regada deve ser isolada por meio de cortinas de proteção. 

 

A.1.3. Controlo e monitorização 

 

A rega com águas residuais tratadas deve ser efetuada para que os poluentes contidos na água não sejam 

aplicados ao solo em condições suscetíveis de pôr em causa a qualidade desse solo, das águas superficiais ou 

subterrâneas e da própria atmosfera. Nestas condições, e para além do respeito pelos níveis de qualidade da 

água, o utilizador das águas residuais tratadas deve garantir que as quantidades totais dos poluentes veiculados 

por estes obedeçam aos seguintes requisitos: 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

112 
 

a) As quantidades de nutrientes (azoto, fósforo e potássio) veiculadas pela água de rega durante o ciclo 

vegetativo de uma dada cultura não devem exceder as quantidades estimadas para satisfazer as 

correspondentes necessidades dessa cultura (tendo em conta as quantidades dos nutrientes aplicadas 

sob a forma de fertilizantes minerais e orgânicos); 

b) As quantidades de metais pesados aplicados anualmente ao solo não devem ultrapassar as quantidades 

máximas constantes da Tabela 0.8, nem conduzir a valores das concentrações dos mesmos no solo 

superiores aos valores limites contantes na Tabela 0.8; 

c) As quantidades de poluentes aplicadas no solo devem, em qualquer caso, ser compatíveis com a cultura 

regada e os condicionalismos específicos do local de aplicação (nomeadamente em termos de 

topografia e características físicas, químicas e hidrológicas do solo), por forma a garantir que as 

concentrações desses poluentes no solo, nas águas e nas plantas não atinjam valores inconvenientes 

para o desenvolvimento das culturas, para a integridade ambiental e para a saúde pública. 

 

Tabela 0.8 – Valores limite para as quantidades anuais de metais pesados que podem ser introduzidas nos 
solos cultivados com base numa média de 10 anos 

Parâmetro Valor limite [(kg/ha)/ano] 
Cádmio 0,15 
Cobre 12 
Níquel 3 

Chumbo 15 
Zinco 30 

Mercúrio 0,1 
Crómio 4,5 

Nota: Fonte: Anexo III da Portaria n.º 176/96, de 3 de outubro 

 

 Recomendação n.º 02/2007 do Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR) 

– Utilização de Águas Residuais Tratadas 

A.2.1. Sobre a utilização de águas residuais tratadas 

 

As entidades gestoras dos sistemas multimunicipais e municipais de saneamento de águas residuais urbanas 

devem equacionar a produção e distribuição de águas residuais tratadas aptas para reutilização, como alternativa 

à sua rejeição nos meios recetores, sempre que essa solução se revele viável.  

Um projeto de utilização de água residual tratada deve ter por base um adequado estudo técnico, económico, 

ambiental e social, dando atenção à procura potencial para assegurar a sua sustentabilidade económica e 

financeira. 
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Para além da necessária licença de descarga da estação de tratamento, devem ser asseguradas as licenças e/ou 

autorizações adequadas para a utilização pretendida: 

• Para a rega de culturas agrícolas e florestais é necessário o licenciamento pela Administração de Região 

Hidrográfica (ARH) que promove a consulta junto da Direção Regional da Agricultura e do Delegado 

Regional da Saúde; 

• Para a rega de jardins públicos, é necessária a autorização da ARH, mediante parecer favorável do 

Delegado Regional de Saúde, em articulação com o Delegado Concelhio de Saúde. 

 

A.2.2. Sobre a produção de águas residuais para reutilização 

 

Ainda que se cumpram os parâmetros de descarga no meio recetor exigidos pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 

de junho, com a redação que lhe foi dada pelo decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de Junho, pode ser necessária 

uma afinação do tratamento, de forma a assegurar a qualidade necessária à utilização das ART para o fim a que 

se destinam. Esse tratamento de afinação deve ser sempre assegurado diretamente pela entidade gestora 

responsável pela estação de tratamento de águas residuais. 

Quando não exista regulamentação específica, os parâmetros de qualidade devem ser definidos, caso a caso, em 

articulação com a entidade de saúde competente. Existindo utilizadores que pretendam níveis de qualidade mais 

exigentes, a afinação suplementar poderá ser feita pelos próprios. 

 

A.2.3. Sobre a distribuição de águas residuais para reutilização 

 

No que diz respeito às atividades de distribuição, a entidade gestora poderá optar por levá-las a cabo 

diretamente ou permitir que uma entidade terceira o faça, através de procedimentos concursais, com especial 

atenção à salvaguarda dos interesses do conjunto de potenciais utilizadores finais. 

A distribuição do efluente tratado deve ser efetuada através de redes específicas com traçado definido em 

função dos pontos de consumo, sendo objeto de medidas cuidadas de identificação e limitação de acessibilidade 

para salvaguardar eventuais usos indevidos e contaminações na rede de abastecimento de água para consumo 

humano. Devem ter-se em conta os tempos de retenção nas condutas de modo a evitar a deterioração da 

qualidade da ART para reutilização. Devem ser acordados, claramente, os pontos de entrega aos utilizadores 

finais e aí colocados instrumentos de medição. 

A água residual tratada pode ainda ser distribuída através de meios móveis, pertencentes à entidade gestora ou 

a terceiro 
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A.2.4. Sobre o controlo de qualidade 

 

O uso de ART implica a sua monitorização, bem como do meio recetor onde estas serão utilizadas, quando 

aplicável. 

A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos de qualidade das águas residuais sujeitas a reutilização e 

pelo seu controlo no ponto de entrega cabe à entidade que as fornece, a qual deve remeter ao Delegado 

Concelhio de Saúde os respetivos resultados, indicando os volumes fornecidos e as utilizações a que se destinam, 

com a periodicidade que lhe for solicitada. Para o efeito, a entidade gestora deve garantir a existência de controlo 

operacional da ETAR e dos sistemas de distribuição para reutilização que demonstrem a eficácia e a fiabilidade 

do tratamento e que assegurem a manutenção da qualidade das águas residuais tratadas nos pontos de entrega. 

Sempre que os utilizadores detetem situações de potencial incumprimento dos parâmetros de qualidade das 

ART com risco para a saúde pública devem informar imediatamente a entidade gestora e o Delegado de Saúde 

Concelhio, o qual determinará as medidas adequadas à proteção de saúde pública. A distribuição de águas 

residuais para reutilização deve ser interrompida sempre que se verifique que deixou de cumprir os parâmetros 

de qualidade, ou se preveja que tal venha a acontecer. 

Os planos de monitorização da qualidade das águas residuais tratadas e dos meios recetores devem satisfazer os 

requisitos definidos pelas entidades licenciadoras. Devem se atendidas as orientações expressas em 

documentação normativa portuguesa e internacional, nomeadamente, a norma portuguesa NP4434 publicada 

pelo Instituto Português da Qualidade e a publicação emitida pela Organização Mundial de Saúde WHO 

Guidelines for the safe use of wastwater, excreta and greywater, em complemento da legislação aplicável ou 

como forma de colmatar eventuais lacunas legais. 

 

A.2.5. Sobre os utilizadores de água residual tratada 

 

A entidade gestora de um sistema intermunicipal ou municipal de saneamento deve assegurar-se que haverá 

procura suficiente para recuperar os investimentos a realizar. A entidade gestora e cada utilizador devem definir 

contratualmente os volumes máximos diários que a primeira se obriga a garantir, assim como os termos em que 

os mesmos podem ser revistos. Caso a entidade gestora não seja responsável pela distribuição de águas residuais 

para reutilização, os utilizadores devem contratar com a respetiva entidade distribuidora. 

Pode acontecer que a procura seja superior à oferta: 

a) Porque as necessidades do número de utilizadores interessados ultrapassam as disponibilidades do 

sistema, pelo que se torna necessário definir critérios de seleção dos utilizadores da água residual 

tratada. 
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b) Ou porque se verificam cenários anormais de escassez de ART, sendo também necessário definir 

critérios de repartição de caudais entre os utilizadores a aplicar nessas circunstâncias. 

Estas duas situações devem estar contempladas em regulamento elaborado pela entidade gestora, o qual deve 

atender aos seguintes princípios: 

a) Para além da importância relativa de cada finalidade de utilização, devem ter-se em conta, ainda, as 

exigências de qualidade do tratamento necessário para cada uma dessas utilizações e os custos a ele 

inerentes. Assim, existindo várias solicitações, deve ser atendida aquela que apresente uma análise 

custo-benefício mais favorável para a entidade gestora, exceto se a autoridade ambiental (ARH) 

determinar outra, em nome da gestão dos recursos hídricos. 

b) Em cenários de escassez e estando em causa utilizações idênticas, o fornecimento deve ser rateado de 

forma proporcional aos volumes máximos diários contratados por cada utilizador, exceto para aqueles 

que tenham origens alternativas. 

Por outro lado, a entidade gestora deve dispor de meios para limitar o volume consumido por cada utilizador ao 

máximo diário contratado sempre que necessário para assegurar o fornecimento aos demais utilizadores. 

 

A.2.6. Sobre o tarifário 

 

As entidades gestoras de sistemas intermunicipais e municipais de saneamento de águas residuais urbanas 

devem distinguir entre: 

• O tarifário de saneamento aplicado aos utilizadores que entregam efluentes, o qual deve suportar os 

custos com a recolha e o tratamento que será necessário à descarga no meio hídrico; 

• O Tarifário de venda ART aplicado aos utilizadores que adquirem este produto, o qual deve suportar os 

custos adicionais incorridos com a atividade de produção e distribuição de águas residuais aptas a 

reutilização. 

Os custos tidos com a utilização de águas residuais tratadas não devem onerar a atividade de saneamento, o que 

deve ser apurado através de um apuramento específico de resultados. 

O tarifário de venda de água residual tratada deve repercutir os custos adicionais que a entidade gestora tenha 

que suportar, designadamente pela afinação do tratamento, monitorização, armazenamento, elevação, 

distribuição, assistência local e gestão do cliente. 
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A.2.7. Sobre questões especificamente aplicáveis às entidades concessionárias de sistemas 

públicos de saneamento de águas residuais 

 

As entidades gestoras concessionárias de sistemas multimunicipais e municipais de saneamento de águas 

residuais, e que incluam na sua atividade o tratamento e a rejeição, devem equacionar a viabilidade técnica e 

económica da produção e distribuição de águas residuais urbanas para reutilização, enquanto atividade 

enquadrada no objeto material da concessão (como alternativa à rejeição no meio hídrico). 

Fazendo parte da atividade concessionada, as infraestruturas e os equipamentos necessários à reutilização 

consideram-se afetos e integrados na concessão, revertendo, no final desta, para os municípios ou para o Estado, 

de acordo com a legislação aplicável. 

Os investimentos necessários a esta atividade devem estar devidamente refletidos no projeto global e no estudo 

de viabilidade económico-financeira da concessão, desde o início da concessão ou através de alteração posterior, 

caso a decisão de os realizar seja tomada posteriormente. 

Em termos contabilísticos, os investimentos necessários à reutilização, cuja vida útil técnica se prolongue para 

além do termo da concessão, devem ser amortizados no prazo da concessão, caso estejam previstos no contrato 

desde o início. Aos restantes investimentos deve aplicar-se o tratamento normal de qualquer investimento, 

amortizável durante a vida útil esperada. Caso não estejam previstos no contrato de concessão inicial, tendo sido 

autorizados posteriormente, todos os investimentos devem ser amortizados de acordo com o respetivo tempo 

de vida útil. 

Ainda que não haja obrigações de serviço público e direitos de exclusividade territorial, a formação de preços 

neste mercado não deve ser inteiramente deixada à interação da procura e da oferta, devendo ser regulada, 

porquanto: 

• Se justifica a proteção de utilizadores (p. ex. campos de golfe) que estão obrigados, por via de 

Declarações de Impacte Ambiental, a recorrer a água residual tratada, limitando ou proibindo o recurso 

a outras alternativas (captações próprias ou água de abastecimento); 

• Se justifica igualmente a proteção dos utilizadores, cuja alternativa é apenas a água de abastecimento 

fornecida por sistemas públicos, de forma a evitar que o preço da água residual apta para reutilização 

seja fixado marginalmente abaixo do preço da água de abastecimento, embora acima do necessário, 

criando uma rentabilidade anormal a favor da entidade prestadora do serviço. 

 
O tarifário a cobrar pelas entidades gestoras concessionárias deve, portanto, ser aprovado pelo concedente e 

sujeito a parecer prévio do IRAR. No caso das concessões multimunicipais, a proposta de orçamento e projeto 

tarifário, a submeter anualmente ao IRAR para apreciação e ao concedente para aprovação, deve apresentar 

demonstrações financeiras diferenciadas por cada uma das atividades objeto da concessão, nomeadamente, 
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saneamento de águas residuais e produção e distribuição de água para reutilização. Os custos e encargos de cada 

atividade devem ser refletidos no projeto tarifário correspondente. 

 

A.2.8. Sobre a legislação e normalização 

 

Os artigos 48.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, definem as regras aplicáveis ao 

licenciamento da rejeição de águas residuais na água e no solo. 

O Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2004, de 22 de junho, 

estabelece normas relativas ao tratamento de águas residuais urbanas. 

Os artigos 58.º e seguintes, bem como os anexos XVI e XVII do decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, definem 

as normas de qualidade das águas de rega, nomeadamente as que resultem de utilização de águas residuais 

tratadas. 

Sem cariz legal e na tabela do subsistema de normalização do Sistema Português de Qualidade (Decreto-Lei n.º 

140/2004, de 8 de Junho), deve ainda ser tido em conta o disposto na NP 4434 – Norma sobre reutilização de 

águas residuais tratadas para rega, elaborada pela Subcomissão 3 “Reutilização de Águas Residuais” da Comissão 

Técnica Portuguesa de Normalização CT 90 “Sistemas de Saneamento Básico”, coordenada pelo Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e na qual estiveram representados os seguintes organismos: Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Direção Geral de Saúde, Instituto da Água, Instituto do Ambiente, 

Instituto Superior de Agronomia, Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva e Universidade do Algarve. 

• Esta Norma representa um importante contributo para a prática sustentável da utilização de águas 

residuais tratadas para rega, definindo os seus requisitos de qualidade, os critérios a seguir na escolha 

dos processos e equipamento de rega a usar, os procedimentos a adotar na execução da rega com vista 

a assegurar a proteção da saúde pública e do ambiente e os procedimentos de monitorização ambiental 

da zona potencialmente afetada por essa rega. 

• Esta Norma aplica-se exclusivamente à utilização de águas residuais urbanas tratadas (coletadas em 

sistemas de drenagem coletivos e sujeitas a tratamento) na rega de culturas agrícolas, florestais, 

ornamentais, viveiros, relvados e outros espaços verdes. Excluem-se do âmbito desta Norma as águas 

residuais industriais ou provenientes de instalações agrícolas ou agroindustriais. 

 

A.2.9. Sobre as entidades a serem ouvidas 

 

Sem prejuízo da necessária formalização dos pedidos de licenças e autorizações acima referidos, recomenda-se 

que previamente ao estudo de soluções de utilização de água residual tratada sejam consultadas as ARH e as 
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autoridades de saúde territorialmente competentes. No caso de entidades gestoras reguladas, o projeto deve 

ser ainda sujeito a parecer do IRAR, de forma a garantir a salvaguarda dos interesses dos utilizadores e da 

viabilidade técnica e económica do projeto, atendendo igualmente a aspetos ambientais e de saúde pública.

 

B. Parâmetros de caracterização de águas residuais 

(Adaptado de Marecos do Monte, et al., 2016) 

B.1. Características físicas relevantes em águas residuais 

B.1.1. Sólidos 

 

Os Sólidos Totais (ST) presentes nas águas residuais são uma das suas características físicas mais importantes e 

compreendem as substâncias orgânicas e inorgânicas presentes em solução e em suspensão. Os ST quantificam-

se pela pesagem do resíduo seco obtido após evaporação da água da amostra. Os sólidos são essenciais para o 

controlo dos processos de tratamento físicos e biológicos de AR e para avaliar a conformidade com a legislação. 

Geralmente, a parte dos ST de natureza orgânica é designada por Sólidos Voláteis Totais (SVT), por se 

volatilizarem apos ignição ou calcinação quando submetidos a temperaturas de 550 ± 50°C, em mufla. O resíduo 

seco constitui a parte inorgânica dos sólidos presentes na água e é designada por Sólidos Fixos Totais (SFT). Deve 

salientar-se que a determinação dos SVT e SFT não permite distinguir a matéria orgânica da inorgânica com 

precisão, porque a calcinação conduz a uma perda de alguns compostos inorgânicos. 

Alguns sólidos em suspensão sedimentam facilmente, conhecimento que pode ser relevante, nomeadamente 

em tratamento de águas, pois permite estimar a quantidade de lamas produzidas. Para traduzir esta 

característica definiu-se o parâmetro Sólidos Sedimentáveis (SSsed), que representa a quantidade de sólidos que 

sedimenta num cone Imhoff durante um período de 60 minutos e que se expressa em mL/L. 

Os Sólidos Suspensos Totais (SST) são os que ficam retidos por filtração da AR através de um filtro (normalmente 

de fibra de vidro) com poros de dimensão nominal de 0,45 a 2 µm. Na legislação nacional (Decreto-Lei n.º 152/97) 

o filtro recomendado deve ter uma dimensão de poro de 0,45µm. Ainda de acordo com este Decreto-Lei, os SST 

também podem ser separados por centrifugação, durante pelo menos 5 min a uma aceleração média de 2.800 a 

3.200 g (aceleração da gravidade). 

A fração da AR que passa através do filtro, além dos sólidos dissolvidos, contém ainda sólidos em suspensão, mas 

de tão diminuta dimensão (0,001 a 1 µm), que se encontram em suspensão coloidal, pelo que geralmente esta 

fração é denominada por Sólidos Dissolvidos Totais (SDT). 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

119 
 

Na Tabela 0.9 sintetizam-se as definições de sólidos presentes em AR. 

 

Tabela 0.9 – Definição dos sólidos presentes em AR 

Sólidos Descrição 

ST Resíduo após evaporação de amostra e secagem na estufa a 103-105 oC. Os ST podem ser 
divididos em SST e SDT. 

SST Sólidos suspensos (ou não filtráveis) são os sólidos retidos num filtro de tamanho nominal de 
poro de 0,45 a 2 µm. 

SDT Sólidos dissolvidos (ou filtráveis) são os sólidos que passam através de um filtro com 
tamanho nominal de poro de 0,45 a 2 µm e secos na estufa a 180 oC. 

SF Resíduo da ignição/calcinação a 550 ± 50 oC dos ST, SD ou SS. 

SV Representados pela massa perdida após ignição ou calcinação a 550 ± 50 oC do resíduo dos 
ST, SD ou SS. 

SSSed Sólidos suspensos que sedimentam ao fim de 1 h. Determinado volumetricamente e 
exprime-se em mL de SSSed/L. 

Marecos do Monte et al., 2016 
 

B.1.2. Turvação 

 

A turvação é uma característica física da água que traduz a dificuldade de penetração da luz na água, devido à 

presença de partículas em suspensão de muito reduzida dimensão, as quais interferem com a penetração da luz 

ao absorverem e provocarem a dispersão dos raios incidentes. Estas partículas são de natureza diversa, desde 

microrganismos ate partículas minerais, como sílica, compostos de ferro e fibras. 

A turvação é o inverso de outra característica física – a transparência – a qual mede a facilidade de penetração 

da luz na água. A turvação mede-se em aparelhos designados por turbidímetros, que medem a luz refletida pelas 

partículas em suspensão a passagem pela água de um feixe de luz padrão. Exprime-se em unidades 

nefelométricas de turvação UNT (NTU, em inglês). A turvação também pode ser medida indiretamente, de uma 

forma expedita, através do chamado Disco de Secchi, que mede a transparência da água. O disco de Secchi mede 

a profundidade a qual deixa de ser visível um disco preso a uma corda. O disco tem 20 cm de diâmetro e é dividido 

em quatro setores circulares, alternadamente pintados em preto e branco, para facilidade e visualização. 

 

B.1.3. Cor 

 

A cor verdadeira é definida como a coloração com que a água fica apos a remoção, por centrifugação (ou 

filtração), das partículas em suspensão. A cor que a água apresenta antes da remoção dessas matérias é a 

chamada cor aparente. 
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A cor pode ser originada por substâncias inorgânicas (como sais de ferro e de manganês), por substâncias 

orgânicas (como ácidos húmicos, resíduos do metabolismo de algas e outros organismos aquáticos, produtos da 

decomposição de poluentes) e pelo lançamento de descargas industriais. 

Nas AR fortemente coradas, a cor é devida principalmente a matéria coloidal ou em suspensão. Em tais casos, 

devem ser determinadas tanto a cor verdadeira como a cor aparente. 

A cor pode ser avaliada por comparação visual ou por comparação fotoelétrica da amostra com padrões 

constituídos por soluções de diferentes concentrações, a base de cloroplatinato de potássio (K2PtCl6) e cloreto 

cobaltoso hexahidratado (CoCl2.6H2O), exprimindo-se em mg/L (escala Pt-Co). 

 

B.1.4. Odor 

 

O odor ou cheiro exalado pelas AR resulta de algumas substâncias dissolvidas na água, provenientes do uso da 

água para múltiplas atividades e resultantes também de atividade bioquímica que se desenvolve no seio das 

próprias AR, designadamente a decomposição da matéria orgânica. 

As substâncias que mais contribuem com odores desagradáveis são: as aminas, o amoníaco, as diaminas, o 

sulfureto de hidrogénio, os mercaptanos e os sulfuretos orgânicos, indicados no Tabela 0.10. 

 

Tabela 0.10 – Compostos causadores de odores ofensivos nas águas 

Composto Fórmula Descrição qualitativa 
Aminas CH3(CH2)nNH2 Peixe 
Amoníaco NH3 Amoníaco 
Diaminas NH2(CH2)nNH2 Carne em putrefação 
Gás sulfídrico ou sulfureto de 
hidrogénio H2S Ovos Podres 

Mercaptanos CH3SH; CH3(CH2)nSH Secreções fétidas 
Sulfuretos orgânicos (CH3)2S; CH3SSCH3 Couve em decomposição 
Metametil-indol C8H5NHCH3 Fecal 

Marecos do Monte et al., 2016 

 

O odor pode ser avaliado por métodos sensoriais (pituitárias bem treinadas) e por métodos instrumentais 

(olfatómetros), os quais medem, geralmente, a concentração de H2S. A medição deve ser realizada no local de 

amostragem, para evitar erros de medição por alterações da amostra desde a colheita. 

A concentração de odor representa-se pelo símbolo Cod e exprime-se em Unidades Europeia de Odor (uoE/m3 

ou ouE/m3 na literatura inglesa). 1 uoE/m3 define-se como a concentração de odor em 1 m3 de ar em condições 

normais de pressão e temperatura (PTN: P = 1 atm e T = 273,15 K) que ainda é detetada no limiar de perceção 
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sensorial. Por exemplo, se é necessário diluir uma amostra de água na proporção de 1:300 para que o seu odor 

deixe de atingir o limiar de perceção, então diz-se que a Cod = 300 uoE/m3. 

 

B.1.5. Temperatura 

 

A temperatura das AR depende, em primeiro lugar, da localização geográfica do aglomerado e em segundo, da 

descarga de águas quentes nos coletores. A temperatura das AR não coincide com a temperatura ambiente, não 

só devido à recepção de águas quentes, mas também ao efeito isolante proporcionado por os coletores se 

encontrarem enterrados. De um modo geral, no inverno a temperatura média das AR é de 2 °C acima da 

temperatura ambiente. 

A temperatura é uma característica qualitativa muito importante, pois não só afeta outras características da 

água, como influencia a velocidade dos processos bioquímicos utilizados na depuração das AR. De facto, o 

aumento da temperatura da água tem as seguintes consequências: 

a) Diminuição do valor de certas características físicas da água – densidade, viscosidade, tensão superficial; 

b) Aumento da solubilidade de solutos sólidos e líquidos; 

c) Diminuição da solubilidade de solutos gasosos; 

d) Aceleração dos processos bioquímicos, refletindo-se em um ou mais dos seguintes efeitos: 

•  Decomposição (mineralização) da matéria orgânica; 

• Multiplicação e/ou morte da biota das águas; 

• Diminuição da sobrevivência dos microrganismos patogénicos; 

• Aumento da toxicidade de alguns produtos químicos, como os fenóis, os cianetos, o xileno, etc. 

A diminuição da solubilidade dos gases na água com o aumento da temperatura influencia negativamente a 

eficiência dos processos aeróbios do tratamento de AR, visto diminuir a concentração de oxigénio dissolvido 

(OD). 

A temperatura influencia a velocidade das reações químicas e bioquímicas, a qual aumenta com a temperatura. 

Nas reações bioquímicas, que ocorrem nos processos biológicos de tratamento de AR, a constante da velocidade 

de reação k constitui uma medida, embora grosseira, da atividade microbiana. A dependência de k em relação a 

temperatura T e traduzida pela equação de Arrhenius (Equação 5.1). 

kT = k20 ϴ(T−20) Equação 0.1 
Em que: 

kT – constante de velocidade da reação à temperatura T (1/d); 
k20 – constante de velocidade da reação à temperatura de referência de 20 °C (1/d); 
ϴ – coeficiente de Arrhenius. 
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Os próprios valores de ϴ dependem da temperatura (ϴ está geralmente compreendida entre 1,01 e 1,09), 

diminuindo com o aumento da temperatura, mas mantem-se sensivelmente constantes dentro de intervalos de 

temperatura de 10 a 15 °C. 

A Equação 0.1 mostra claramente o efeito acelerativo da temperatura nos processos biológicos de depuração. 

Assim se compreende a razão pela qual nos países de clima glacial não e fácil recorrer a processos de tratamento 

biológicos e se tem que recorrer aos tratamentos químicos de AR, geralmente com custos mais elevados de 

operação. 

 

B.1.6. Densidade 

 

A densidade (d) de uma substância define-se como a razão entre a massa de determinado volume dessa 

substância e a massa de igual volume de água pura a 4 °C. É uma grandeza adimensional, que no caso da água 

pura à temperatura de 4 °C é igual a 1, pois trata-se da própria substância que constitui o padrão de referência. 

A massa volúmica (ρ) e a quantidade de matéria existente numa unidade de volume de uma substância. Exprime-

se em unidades cujas dimensões são M/L3. 

O peso volúmico (γ) é o peso da unidade de volume da substância, isto é, a força com que a Terra atrai a massa 

da substância contida na unidade de volume e exprime-se em unidades de força por unidade de volume, com as 

dimensões M/(T2 L2). 

A densidade, a massa volúmica e o peso volúmico estão, assim, relacionados com a quantidade de matéria de 

uma substância, podendo até exprimir-se pelo mesmo valor numérico, embora em sistemas de unidades 

diferentes (para a água, no SI d = 1, ρ = 1 kg/dm3 e γ = 9,8 N/dm3). 

A variação de uma destas características é análoga à variação das outras duas, pelo que posteriormente se refere 

apenas a densidade. 

 

B.1.7. Viscosidade 

 

A viscosidade dinâmica ou simplesmente viscosidade é uma característica física dos fluidos que traduz a 

facilidade com que o fluido escoa. Em unidades do SI a viscosidade, que se representa por μ, exprime-se em 

N.s/m2. Em dinâmica de fluidos interessa a chamada viscosidade cinemática, que se representa por ν, e que se 

define pelo quociente entre a viscosidade μ e a massa volúmica do fluido ρ, exprimindo-se, portanto, em m2/s, 

em unidades do SI. 
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A viscosidade (dinâmica e cinemática) diminui com o aumento da temperatura. 

 

B.1.8. Capacidade de adsorção 

 

Existem ainda outras características importantes pouco utilizadas na caracterização de AR comuns, mas muito 

importantes para verificar ou estimar a capacidade de remoção de compostos orgânicos sintetizados, que se 

encontram cada vez mais nas AR. 

Para prever a remoção de substâncias orgânicas é importante estimar se a substância está em solução ou se tem 

tendência a ficar sorvida (absorvida ou adsorvida) nos sólidos em suspensão presentes nas AR. Essa 

característica, que se denomina potencial de sorção, pode ser estimada pelo coeficiente de partição (P), que se 

define como a razão entre as concentrações de equilíbrio (ci) de uma substância dissolvida num sistema de duas 

fases, constituído por dois solventes claramente imiscíveis. Em estudos de atividade biológica bastante utilizado 

o coeficiente de partição octanol/água (POW), definido como o quociente entre concentração de uma substância 

em octanol e a concentração dessa mesma substancia em água (Equação 0.2), sendo vulgarmente apresentado 

na forma do seu logaritmo de base 10 (log POW) (Regulamento (CE) n.º 440/2008 de 30 de maio). 

PMN =
concentração	de	substância	em	etanol
concentração	de	substância	em	água  

 
Equação 0.2 

O coeficiente POW permite estimar a adsorção de poluentes orgânicos nas lamas primárias. Valores de POW iguais 

ou inferiores a 2,5 significam que a remoção por sorção é baixa. Na Tabela 0.11 apresenta-se o coeficiente de 

partição octanol/água em função do potencial de sorção. 

 

Tabela 0.11 – Relação entre o coeficiente de partição octanol/água e o potencial de sorção  

Coeficiente de partição Potencial de sorção 
Log POW ≤ 2,5 Baixo 

2,5 < Log POW < 4,0 Médio 
Log POW ≥ 4,0 Alto 

(Adaptado de ICON, 2001 citado por Marecos do Monte et al., 2016) 
 

B.2. Características químicas relevantes em Águas Residuais 

 

As AR contêm inúmeras substâncias de origem antropogénica, presentes em concentrações elevadas, além de 

substâncias de origem natural. Praticamente, qualquer substância se pode encontrar presente nas AR, 

acrescendo ainda o facto de que o número de substâncias novas introduzidas no mercado aumenta anualmente 

de alguns milhares acabando sempre por atingir as AR. Compreende-se, assim, que não é prática a caracterização 
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química das águas através da identificação dos compostos presentes, devendo antes a sua caracterização 

química basear-se no agrupamento dos compostos por semelhança de características (matéria orgânica, azoto 

total, pesticidas, etc.). 

Tem ainda interesse a classificação das substâncias presentes na água segundo a variação do seu teor, à luz de 

dois critérios: 

• Consoante a variação da concentração de uma substância na água é devida a processos de natureza 

química ou bioquímica ou, pelo contrário, é exclusivamente devida a fenómenos de diluição ou de 

evaporação, assim a substância se classifica como não conservativa ou como conservativa; 

• A possibilidade de sofrerem depuração nas águas, utilizando geralmente o oxigénio dissolvido na água, 

por meio de reações bioquímicas. 

De acordo com este critério, as substâncias classificam-se em biodegradáveis e não biodegradáveis. As 

substâncias biodegradáveis afetam os ecossistemas de forma temporária, enquanto as não biodegradáveis têm 

efeitos permanentes e, por vezes, cumulativos. 

 

B.2.1. pH 

 

O pH é o parâmetro que avalia a concentração de iões H+ na água, traduzindo assim o seu carácter ácido, neutro 

ou básico. Define-se como o logaritmo (na base 10) do inverso da concentração hidrogeniónica, conforme a 

Equação 0.3. 

pH =	− log[	H(] 
 

Equação 0.3 

Em que: 

[H+] = concentração molar em H+. 
 

À temperatura de 25 °C, num litro de água pura existem 10-7 moles de H+, provenientes da dissociação de 

moléculas de água, de acordo com a Equação 0.4. 

H2O ⇋ H+ + OH- Equação 0.4 
 

O valor do pH varia entre 0 e 14, sendo 7 o valor da neutralidade. As soluções ácidas apresentam valores de pH 

inferiores a 7, enquanto as soluções básicas ou alcalinas apresentam valores de pH superiores a 7. 

O pH é um parâmetro muito importante, pois influencia o desenvolvimento da vida aquática e muitas reações 

importantes no tratamento de AR, como os processos biológicos e químicos. 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

125 
 

O pH pode ser medido por métodos colorimétricos (utilizando soluções de indicadores ou por comparação visual 

com padrões coloridos de vidro ou de papel) ou por métodos eletroquímicos, como o método potenciométrico, 

em que a diferença de potencial entre um elétrodo específico e um elétrodo de referência é função linear do pH 

da água. Em qualquer dos casos, a medição do pH deve ser efetuada no próprio local da colheita e deve usar-se, 

de preferência, o método eletroquímico, pois só este é independente da cor do meio, da turvação, das matérias 

coloidais e do potencial redox. 

 

B.2.2. Potencial redox 

 

Algumas substâncias encontram-se presentes na água no seu estado oxidado ou na sua forma reduzida, as quais 

são interconvertíveis por aceitação ou por perda de eletrões. A oxidação de uma substância corresponde a uma 

perda de eletrões (Equação 0.5), enquanto a redução significa aceitação de eletrões (Equação 0.6), sendo a 

reação global apresentada pela Equação 0.7, resultante da soma das Equação 0.5 e Equação 0.6. 

Ared – e- → Aox Equação 0.5  

Box + e− → Bred Equação 0.6 

Ared + Box ⇋ Aox + Bred Equação 0.7 

Em que: 

Ared – agente redutor; 
Box – agente oxidante. 
 

Um par formado por um aceitador (Box) e um dador de eletrões (Ared) é denominado “par oxidação-redução” ou 

par redox. 

Saliente-se que, com exceção dos elementos oxigénio e hidrogénio, que são capazes de funcionar apenas como 

agente oxidante e agente redutor respetivamente, não existem substâncias que sejam estritamente agentes 

oxidantes ou redutores. 

O potencial de oxidação-redução ou potencial redox E0 é um parâmetro que avalia a capacidade de uma 

substância perder ou ganhar eletrões, ou seja, de ser oxidada ou reduzida. 

O potencial redox exprime-se em Volt, relativamente ao par redox de referência, que, por definição, tem 

potencial redox nulo. O par redox de referência é o indicado pela Equação 0.8. 

2H+ + 2e− ⇋ H2 Equação 0.8 
 

O potencial redox depende da temperatura, do pH da água e da atividade das formas oxidada e reduzida de 

acordo com a Equação 0.9. 
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E =	E[\]/_H/` +
RT
nF ln

[oxidante]
[redutor]  

Equação 0.9 

Em que: 

E[\]/_H/`  – potencial redox padrão (correspondente ao equilíbrio de concentração de oxidante e de 
redutor); 
n – n.º de eletrões envolvidos na transferência; 
T – temperatura; 
R – constante dos gases perfeitos; 
F – constante de Faraday. 

 

A transferência de eletrões dá-se da substância com E0 mais negativo para a de E0 menos negativo. Por isso, uma 

substância A, que tem um potencial redox padrão inferior ao de uma substância B, vai ceder eletrões à substância 

B, sendo portanto, oxidada por esta última. Por conseguinte, a substância B é o agente redutor da substância A. 

A variação de potencial redox ΔE ocorrida quando um elemento do par B é reduzido e o outro elemento A é 

oxidado (Ared + Box ⇋ Aox + Bred) é dada pela diferença de potencial redox entre o oxidante B e o redutor A, 

conforme a Equação 0.10. 

ΔE = E(B) − E(A) Equação 0.10 
 

No tratamento de AR as reações de oxidação-redução ocorrem na desinfeção por agentes oxidantes, como o 
cloro e o ozono, na precipitação de elementos dissolvidos (Fe, Mn, S, etc.) por oxidação com ar ou oxigénio 
molecular e também na degradação bioquímica da matéria orgânica. As diversas substâncias podem ser 
classificadas com base no seu potencial redox padrão E0. Na Tabela 0.12apresentam-se valores de E0 para alguns 
pares redox presentes no processo de tratamento de desinfeção de águas. 

 

Tabela 0.12 – Potencial redox padrão E0 para alguns pares redox 

Par redox E0 (V) 
OH0 + H+ ⇋ H2= 2,70 

O3 + 2H+ + 2e- ⇋ O2 + H2O 2,07 
H2O2 + 2H+ +2e- ⇋ 2H2O 1,76 

Cl2 + 2e- ⇋ 2Cl- 1,36 
O3 + H2O + 2e- ⇋ O2 + 2OH- 1,24 

Br2 + 2e- ⇋ 2Br- 1,07 
ClO2 + e- ⇋ ClO2

- 0,95 
ClO- + H2O + 2e- ⇋ Cl- + 2OH- 0,90 
BrO- + H

2O + 2e- ⇋ Br- + 2OH- 0,70 
IO- + H2O + 2e- ⇋ I- + 2OH- 0,49 

(Adaptado de Lyonnaise des Eaux, 1994, 
citado por Marecos do Monte et al., 2016) 
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B.2.3. Alcalinidade 

 

A alcalinidade das águas é uma característica que reflete a capacidade da água em neutralizar os ácidos, 

conforme exemplificado nas equações químicas (Equação 0.11, Equação 0.12 e Equação 0.13). Esta capacidade 

resulta da presença na água dos aniões hidrogenocarbonato (HCO#$), carbonato (CO#%$) e hidróxido (OH−) e ainda, 

embora em muito menor escala, de iões borato, silicato e fosfato. A alcalinidade expressa-se em mg/L de CaCO3. 

Nas AR a origem predominante da alcalinidade pode não ser o hidrogenocarbonato, dependendo da incidência 

de AR. 

Ca(OH)2 + H2SO4 ⇋ CaSO4 + 2H2O Equação 0.11 

2CaCO3 + H2SO4 ⇋ CaSO4 + Ca(HCO3)2 Equação 0.12 

Ca(HCO3)2 + H2SO4 ⇋ CaSO4 + 2CO2 + 2H2O Equação 0.13 

Nas águas naturais a alcalinidade é quase exclusivamente devida à presença de hidrogenocarbonato de cálcio 

Ca(HCO3)2, que se encontra em equilíbrio com os carbonatos, conforme equação química (Equação 0.14). 

A predominância de hidrogenocarbonatos dissolvidos ou de carbonatos precipitados depende do teor de dióxido 

de carbono (CO2) livre presente na água. Águas com elevados teores de CO2 livre tendem a ser agressivas (elevada 

acidez), pois tendem a dissolver todos os carbonatos em contacto com a água, transformando-os em 

hidrogenocarbonatos. Pelo contrário, as águas com défice de CO2 são incrustantes, pois tendem a precipitar os 

carbonatos. 

CaCO3 ↓ + CO2 + H2O ⇋ Ca(HCO3)2 Equação 0.14 

A alcalinidade é um parâmetro muito importante no tratamento de AR, porque constitui um fator condicionante 

de alguns processos de tratamento, designadamente tratamentos químicos, processos de remoção biológica de 

nutrientes e na remoção de amoníaco por extração em fase gasosa. 

 

B.2.4. Cloretos 

 

Os cloretos presentes nas AR provêm das atividades humanas, económicas (industria e agricultura) e ainda da 

água de infiltração, que em zonas costeiras, onde ocorra intrusão salina, pode contribuir significativamente para 

um elevado teor de cloretos. A utilização doméstica de amaciadores de água, em regiões onde a dureza da água 

é elevada, também contribui para o aumento da quantidade de cloretos nas AR. 

A presença de cloretos nas AR pode condicionar a reutilização das AR tratadas para rega agrícola e paisagística. 
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B.2.5. Oxigénio dissolvido 

 

O oxigénio dissolvido representa o teor de moléculas de oxigénio (O2) dissolvidas na água, sendo costume 

representar-se por OD. Trata-se de um parâmetro muito importante na gestão ambiental da água, por dois 

motivos principais: a possibilidade de formação de óxidos com quase todos os elementos; e o seu papel no ciclo 

biogeoquímico do carbono, através do metabolismo dos seres vivos, tanto no que se refere a oxidação da matéria 

orgânica, como a produção do próprio oxigénio por fotossíntese a partir do CO2. 

A concentração de OD na água constitui um indicador importante do seu estado de poluição: uma água não 

poluída apresenta elevada concentração de OD, enquanto uma água muito poluída, como as AR não tratadas, 

praticamente não contêm OD, porque todo o OD que se dissolva nas AR a partir da atmosfera é rapidamente 

consumido na oxidação bioquímica dos poluentes orgânicos biodegradáveis presentes na água. A estabilização 

da carga poluente orgânica por via biológica requer, pois, o fornecimento intensivo de oxigénio às AR, o que é 

geralmente efetuado por arejamento forçado mecanicamente. O fornecimento de ar é substituído, em alguns 

casos, sobretudo de AR muito concentradas, pelo fornecimento de O2 puro. 

 

B.2.6. Matéria orgânica 

B.2.6.1. Matéria orgânica biodegradável e não biodegradável 

 

Os compostos orgânicos eram inicialmente definidos como os produzidos por seres vivos. Porém, quando em 

1828 Wohler descobriu que um composto tipicamente orgânico – a ureia – podia ser sintetizado em laboratório, 

essa definição perdeu significado, considerando-se, atualmente, que compostos orgânicos são os que contêm 

átomos de carbono. Excetuam-se desta definição os compostos da família do CO2, como os carbonatos e 

hidrogenocarbonatos, os cianetos e um reduzido número de outros compostos. 

Assim, no contexto desta definição, entre os compostos orgânicos de maior interesse biológico e comercial 

podem citar-se os produtos petrolíferos, a borracha, os plásticos e fibras sintéticas, os antibióticos e as vitaminas, 

os fertilizantes agrícolas, os pesticidas, os açúcares, os corantes, as tintas, etc. Praticamente todas estas 

substâncias estão presentes nas AR. A grande maioria dos compostos orgânicos é biodegradável. A 

biodegradação é o processo de transformação dos compostos orgânicos em compostos minerais ou inorgânicos, 

por ação de seres vivos, particularmente de microrganismos. 

A maioria dos compostos biodegradáveis presentes nas AR são proteínas, glúcidos e lípidos. Tipicamente, as AR 

contêm 40 a 60% de proteínas, 25 a 50% de glúcidos e cerca de 10% de lípidos (incluindo gorduras e óleos). 
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B.2.6.2. Parâmetros de Avaliação da Matéria Orgânica 

 

A quantificação da matéria orgânica presente nas AR é muito importante, e sendo impossível analisar todos os 

compostos orgânicos (tanto mais que a indústria está constantemente a introduzir novas substâncias nos 

mercados), a avaliação da matéria orgânica faz-se de forma agrupada e indireta, através dos parâmetros que 

traduzem a demanda ou carência de oxigénio da água. 

Para a quantificação da matéria orgânica presente na água utilizam-se os seguintes parâmetros: 

• CBO (Carência Bioquímica de Oxigénio); 

• CQO (Carência Química de Oxigénio); 

• COT (Carbono Orgânico Total). 

Cada um destes parâmetros avalia a quantidade de matéria orgânica oxidável. Porém, fornecem informação 

diferente, que em certa medida se completa, pelo que geralmente é insuficiente a determinação de apenas um 

destes parâmetros. 

A oxidação bioquímica e a oxidação química dos compostos orgânicos estão na base dos parâmetros pelos quais 

avaliamos a matéria orgânica presente nas águas: a CBO baseia-se na oxidação bioquímica, enquanto a CQO se 

baseia na oxidação química da matéria orgânica. 

 

B.2.6.3. Carência Bioquímica em Oxigénio (CBO) 

 

A CBO define-se como a quantidade de oxigénio utilizado na oxidação bioquímica da matéria orgânica de uma 

água, durante um tempo determinado, a uma dada temperatura, geralmente 5 dias e 20 °C, respetivamente. 

Este parâmetro constitui, pois, uma avaliação indireta da matéria orgânica biodegradável presente numa água 

(hidratos de carbono, proteínas, gorduras), na medida em que o que é medido experimentalmente e o consumo 

de oxigénio, o qual é proporcional à quantidade de matéria orgânica que foi oxidada bioquimicamente. 

Na determinação da CBO apesar do tempo de incubação de referência ser 5 dias, por vezes é substituído por um 

período de 7 dias, por razões de conveniência prática do ponto de vista laboratorial. Note-se que nem toda a 

matéria orgânica é metabolizada em 5 ou em 7 dias, embora se reconheça que estes períodos de tempo são 

suficientes para oxidar a maior parte da matéria orgânica. Para uma avaliação mais exata da matéria orgânica 

biodegradável, a incubação deve processar-se durante 20 dias, período suficiente para oxidar 95-99% da matéria 

orgânica carbonada. Para expressar as condições do teste de determinação da CBO relativamente ao tempo de 

incubação, utilizam-se índices, como por exemplo, CBO5(20), CBO7(20) ou CBO20(20) A temperatura de incubação 
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é indicada entre parêntesis, que são geralmente omitidos, considerando-se implicitamente que se trata da 

temperatura de 20 °C. Frequentemente também é omisso o índice 5, presumindo-se que CBO representa CBO5. 

A CBO20 também se representa por CBOu, significando que se trata da Carência Bioquímica de Oxigénio Última 

ou seja, toda a matéria orgânica é oxidável bioquimicamente. Nesta oxidação bioquímica os microrganismos 

naturalmente presentes na água vão utilizar oxigénio para metabolizar a matéria orgânica e necessitam de 

nutrientes para realizar essa sua ação metabólica (Equação 0.15). 

C6HdOeNf +	g
n + a
4 −	

b
2 −	

3
4chO% →	nCO% +	g

a
2 −	

3
2chH%O + cNH# Equação 0.15 

No caso de águas muito pobres nestes elementos nutrientes, como certos efluentes industriais, poderá ser 

necessário adicioná-los à água. Analogamente, poderá ser necessário proceder à inoculação da amostra com 

microrganismos (também designada por sementeira) se a mesma os não contiver naturalmente em quantidade 

suficiente. Geralmente utiliza-se o esgoto doméstico e/ou urbano para proceder a esta inoculação. 

Apesar de largamente utilizado, o parâmetro CBO tem algumas limitações no que se refere ao seu significado 

ambiental, a principal das quais deriva da circunstância de o oxigénio poder ser metabolicamente consumido 

não apenas na oxidação de compostos orgânicos carbonados, mas caso existam bactérias nitrificantes presentes, 

ser utilizado também na oxidação bioquímica de compostos inorgânicos azotados, como a amónia, que é 

sucessivamente oxidada a nitrito e a nitrato Consequentemente, um valor elevado de CBO nem sempre 

representa um elevado valor de matéria orgânica, pois pode englobar o consumo adicional de oxigénio na 

oxidação de matéria inorgânica, por ação de bactérias nitrificantes. 

É assim possível distinguir duas fases na oxidação bioquímica de compostos orgânicos: primeiro oxidam-se os 

compostos carbonados que não contenham azoto, processo que pode estender-se por cerca de 20 dias, mas que 

fica quase completo em 5 dias e que corresponde a chamada CBO carbonada, representada por CBOC; na 

segunda, oxidam-se os compostos orgânicos azotados, os quais são sucessivamente oxidados a amónia, a nitritos 

e a nitratos, correspondendo a CBO azotada, i.e. CBON. 

Geralmente a CBO5 não é afetada da incerteza relativa a CBON, dado que as bactérias nitrificantes se multiplicam 

a uma taxa lenta, requerendo 6 a 10 dias para atingir número suficiente para exercer uma CBON mensurável. 

Além disso, é possível suprimir a interferência causada pelas reações de nitrificação no teste da CBO, através do 

pré-tratamento da amostra de água por adição de agentes inibidores da atividade das bactérias nitrificantes, 

como a 2-cloro-6-(triclorometil) piridina. 

A quantificação da CBO consiste na determinação de diferença de teor de oxigénio dissolvido presente na 

amostra antes e depois da incubação a 5 dias e a temperatura de 20 °C. 

Geralmente a carga poluente das AR é tão elevada que a matéria orgânica biodegradável presente consome todo 

ou quase todo o OD, pelo que é necessário fazer a diluição desta com uma outra água não poluída, denominada 
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“água de diluição”, sendo este método analítico designado pelo método das diluições. Na Tabela 0.13 

encontram-se as diversas gamas de diluição utilizadas na determinação de CBO. 

 

Tabela 0.13 – Percentagem de diluição da CBO5 

Origem da água Gama de CBO Percentagem de 
diluição (%)* 

Água residual industrial forte 200 – 70 000 0 – 1 
Água residual urbana 40 – 200 1 – 5 
Água residual de tratamento biológico 10 – 40 5 – 25 
Água de rio poluído 0 – 10 25 – 100 

(Adaptado de Metcalf & Eddy, 2003 e APHA et al., 2005) 

 

∗ 	%	de	diluicao	 = 	
Volume	de	amostra

Volume	de	frasco	de	Winkler 	× 	100	 
 

A uma determinada temperatura, cada composto orgânico é oxidado bioquimicamente a uma determinada 

velocidade. Estando presentes milhares de compostos orgânicos nas AR, assume-se que a sua oxidação 

bioquímica se processa a uma velocidade k, que é proporcional à concentração de CBOt presente na água no 

instante t, a qual será progressivamente menor à medida que essa oxidação bioquímica se vai processando, o 

que se traduz pela Equação 0.16, que representa uma reação de 1.ª ordem. 

d[CBO]
dt = k[CBO]1 Equação 0.16 

Em que: 

k – constante da velocidade da reação (1/d); 
[CBO]t – concentração de CBO no instante t (mg/L); 
t – tempo (d). 
 

A partir da Equação 0.16, e desde que se disponha de um valor de CBOt determinado experimentalmente, é 

possível calcular a CBOU, de acordo com a Equação 0.17. 

CBO1 = CBOno1 − e$p1q Equação 0.17 

Os valores da constante da velocidade de reação k não são exatamente constantes, pois são influenciados pela 

temperatura, mas mantêm-se constantes dentro de intervalos latos de temperatura, o que é traduzido pela 

equação de Arrhenius (Equação 0.18). 

kT = k20 ϴ(T−20) Equação 0.18 
 

O coeficiente θ é igual a 1,047 para temperaturas entre 9 e 30 °C. 

A expressão de Arrhenius mostra que o valor de k cresce de cerca de 2% por cada grau de elevação da 

temperatura. Efetivamente, ao fim de um dia e à temperatura de 20 °C, oxida-se 20,6% da matéria orgânica. 
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B.2.6.4. Carência Química em Oxigénio (CQO) 

 

A Carência Química de Oxigénio (CQO) é um parâmetro de avaliação da matéria orgânica presente na água que 

traduz o oxigénio necessário para a oxidação química dessa matéria orgânica com bicromato de potássio 

(K2Cr2O7), em condições padronizadas. 

Deve salientar-se que, para uma mesma água, os valores de CQO são geralmente mais elevados que os de CBO, 

pois o dicromato oxida quimicamente a matéria orgânica biodegradável e a não biodegradável. Teoricamente, 

numa água em que todos os compostos orgânicos são fácil e igualmente biodegradáveis, os valores de CBO e de 

CQO são iguais. 

 

B.2.6.5. Carbono Orgânico Total (COT) 

 

A concentração total de matéria orgânica presente em águas só pode ser avaliada através do parâmetro 

designado Carbono Orgânico Total (COT). Na determinação do COT a matéria orgânica é oxidada cataliticamente 

a CO2, o qual é medido por infravermelhos. A análise do COT é um teste rápido que demora cerca de 5 a 10 min 

(Metcalf & Eddy, 2003), mas cuja determinação em AR tem sido pouco habitual. 

 

B.2.6.6. Avaliação da Biodegradabilidade da Matéria Orgânica 

 

A avaliação da biodegradabilidade da matéria orgânica tem interesse, pois permite avaliar o tipo de processo de 

tratamento adequado para as AR (Sperling, 2007). A biodegradabilidade da matéria orgânica presente nas AR 

pode ser avaliada, de forma expedita, pela razão CBO5/CQO. 

Geralmente, no caso das ARD, a razão CBO5/CQO pode variar entre 0,42 e 0,59 (Sperling, 2007), sendo usual 

utilizar o valor de 0,5. Dependendo do valor da razão CBO/CQO é possível tirar conclusões sobre a 

biodegradabilidade de uma AR: 

• CBO/CQO elevada (maior que 0,5), a fração biodegradável é grande, sendo um bom indicador para 

aplicação do tratamento biológico; 

• CBO/CQO intermédia (0,3 a 0,5), a fração inerte ou não biodegradável é elevada, devendo ser efetuados 

estudos para determinar se é viável a aplicação de tratamentos biológicos; 

• CBO/CQO baixa (menor que 0,3), a fração não biodegradável é muito elevada, possível indicação para 

aplicação de tratamentos físico-químicos. 
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No que concerne às ARU, elas são normalmente biodegradáveis, embora o aparecimento de novos produtos, 

tais como os corantes, estabilizantes, produtos tensioativos, conservantes, oxidantes, pesticidas e outras 

substâncias tóxicas, entre outros, possam alterar essa biodegradabilidade. 

 

B.2.7. Nutrientes 

B.2.7.1. Eutrofização 

 

Os poluentes presentes nas AR contêm elementos necessários ao desenvolvimento das plantas, os quais, se não 

forem eficientemente removidos nas ETAR irão potenciar, através da descarga das ART nos meios recetores 

aquáticos, a excessiva proliferação de plantas macroscópicas e microscópicas, conduzindo ao desequilíbrio do 

ecossistema do meio recetor, fenómeno deletério conhecido como a eutrofização da água. 

O azoto e o fósforo, porque são necessários em quantidades sensivelmente superiores às de outros, são os 

principais dos 16 elementos considerados como indispensáveis, ou pelo menos como úteis, ao desenvolvimento 

das plantas, englobados na designação genérica de nutrientes, a qual não contempla o carbono (C), o oxigénio 

(O) e o hidrogénio (H), que são muito importantes por constituírem grande parte dos tecidos vegetais, mas que 

são obteníveis a partir da atmosfera. 

Um dos principais objetivos da preservação da qualidade das massas de água consiste, precisamente, na 

prevenção ou na remediação da sua eutrofização. Daqui decorrem todos os esforços atualmente colocados ao 

serviço da remoção de nutrientes (N e P) dos efluentes lançados em águas superficiais, nomeadamente nas 

chamadas zonas sensíveis, o que obriga ao chamado tratamento terciário nas ETAR, conforme estipulado no 

Decreto-Lei n.º 152/97. 

 

B.2.7.2. Azoto e Compostos Azotados 

 

O azoto ou nitrogénio (N) é um nutriente vital, por ser um componente fulcral nas estruturas tecidulares 

proteicas. Na forma molecular (N2) é relativamente inerte e é o gás mais abundante na atmosfera (78% em 

volume). 

A presença de compostos azotados na água é, geralmente, indicadora de poluição. O azoto pode existir na AR 

sob as seguintes formas: 

• Azoto molecular dissolvido (N2), decorrente da dissolução do ar na água ou da transformação de nitratos 

(NO#$) em N2, por reação bioquímica intermediada por bactérias desnitrificantes; 

• Inorgânicas, como os iões nitrato (NO#$), nitrito (NO%$) e azoto amoniacal (NH'(); 
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• Orgânicas, como aminas e proteínas. 

As diversas formas em que o azoto se apresenta são transformáveis umas nas outras, na sequência do ciclo do 

azoto, com algumas fases acionadas por microrganismos, dos quais se destacam as bactérias nitrificantes e 

desnitrificantes. 

As principais transformações bioquímicas das formas azotadas presentes nas AR são as seguintes: 

• Aminização – transformação de compostos orgânicos azotados, por ação de microrganismos 

heterotróficos, em formas azotadas mais simples, mas ainda não utilizáveis pelas plantas, como os 

aminoácidos; 

• Amonificação – transformação, por ação de microrganismos heterotróficos, dos produtos da aminização 

em compostos amoniacais (assimiláveis pelas raízes de algumas plantas); 

• Nitrificação – oxidação dos compostos amoniacais sucessivamente a nitrito e a nitrato, por ação de 

bactérias autotróficas aeróbias, designadas por nitrificantes, e cujos géneros mais importantes são as 

Nitrosomonas e Nitrobacter; 

• Desnitrificação – em condições anóxicas, como as que ocorrem em solos encharcados, os nitratos 

podem ser reduzidos, por ação das chamadas bactérias desnitrificantes, a compostos azotados voláteis 

ou pouco solúveis na água do solo. O produto final mais importante da desnitrificação é o azoto 

molecular N2. Os géneros mais importantes de bactérias desnitrificantes são: as Pseudomonas, Bacillus, 

Micrococcus, Achromobacter e ainda Thiobacillus desnitrificans. 

Em solução aquosa o azoto amoniacal existe em duas formas – o ião amónio NH'(	e o amoníaco NH3 que são 

reciprocamente intermutáveis, em função do pH da solução, de acordo com a Equação 0.19. 

NH# +	H%O	 ⇋ 	NH'( +	OH$ Equação 0.19 

Em meio alcalino, com valores de pH superiores a 7, o equilíbrio pende para a parcela esquerda da Equação 0.19, 

predominando o amoníaco NH3 e para meios ácidos (pH < 7) predomina o ião amónio NH'(. 

Os nitratos são a forma mais oxidada de azoto presente nas AR. O ião nitrito existe geralmente em pequenas 

concentrações, dada a sua instabilidade e propensão para ser oxidado a nitrato ou reduzido a amónio, consoante 

a presença ou ausência de OD na água, mas a sua toxicidade é mais elevada do que outras formas de azoto, 

sendo mesmo tóxico para as plantas e para a vida aquática em geral. 

Os parâmetros de avaliação do teor de formas azotadas são, no caso das formas inorgânicas, os iões NO%$, NO#$ 

e NH'( e o azoto orgânico (N-org) no caso das formas orgânicas, sendo também muito comum a determinação 

do chamado azoto Kjeldahl total (NKT = N-org + N-NH4), parâmetro que constitui uma aproximação do azoto 

total (N-tot), pois apenas não inclui o N-NO3 e o N-NO2. 
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Chama-se a atenção para o facto de os valores da concentração de qualquer forma azotada variarem 

substancialmente, consoante essa concentração se expressa em mg/L da forma azotada em questão ou em mg/L 

do elemento N. Por exemplo, uma água que contenha 62 mg/L NO3 de nitratos não contém mais azoto do que 

outra água cujo teor de azoto total seja 14 mg/L N, pois contêm ambas exatamente a mesma quantidade do 

elemento em questão. 

De acordo com o convencionado na legislação vigente (Decreto-Lei n.º 236/98) a concentração de amónia, nitrito 

e nitrato exprimem-se em mg/L de NH'(, NO%$ e NO#$, respetivamente; a concentração de NKT, N-org e N-tot 

exprime-se em mg/L N. 

 

B.2.7.3. Fósforo e Compostos Fosforados 

 

O fósforo (P) é um elemento importante, que na natureza circula do solo para as plantas (produtores primários), 

destas para os animais (consumidores) e destes para a água. Nos seres vivos (plantas e animais) o fósforo 

encontra-se essencialmente incorporado nos ácidos nucleicos, nos fosfolipídeos e nos polímeros das paredes 

celulares. Em casos particulares, aparece armazenado no interior das células, sob a forma de 

polihidroxialcanoatos (PHA). Pequenas frações de fosforo encontram-se na forma de fósforo orgânico, tais como 

ATP (trifosfato de adenosina), ADP (difosfato de adenosina) e AMT (monofosfato de adenosina). 

A presença de teores elevados de compostos fosforados nas AR provém de compostos orgânicos proteicos e de 

detergentes, mas a chamada poluição difusa constitui uma importante fonte de fósforo na água, através dos 

fertilizantes transportados pelas águas infiltradas e pelas escorrências superficiais. 

O fosforo ocorre nas águas na forma de: 

• Fosfatos, incluindo ortofosfatos (PO'#$, HPO'%$, H%PO'$, H#PO'); 

• Polifosfatos (que incluem ortofosfatos, mas em arranjos mais complexos, como PO#r(, P#O4`s$, P%Ot'$; 

• Fosfatos orgânicos. 

Em meio aquoso, os polifosfatos transformam-se em ortofosfatos, embora muito lentamente. A soma das três 

frações representa o fósforo total (P-tot). A concentração destes compostos fosforados expressa-se em mg/L de 

PO4, exceto o P-tot, que se exprime em mg/L de P. 

Tal como o azoto, o fósforo é um elemento de grande importância ambiental, pois pode originar a eutrofização 

das águas superficiais, pelo que deve ser acautelada a sua presença nos efluentes lançados em águas superficiais, 

nomeadamente nas chamadas zonas sensíveis, como o controlo da chamada poluição difusa. 
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B.2.8. Enxofre e compostos sulfurados 

 

O enxofre (S) é um dos constituintes do protoplasma dos seres vivos, fazendo parte dos aminoácidos das 

proteínas. Ao enxofre, nessa forma, chama-se enxofre orgânico, o qual pode existir nas águas por proveniência 

das plantas, dos animais e dos microrganismos. O enxofre também se encontra nas águas sob as seguintes formas 

inorgânicas: 

• Sulfatos (SO'%$); 

• Tiossulfatos (S%O#%$); 

• Sulfitos (SO#%$); 

• Sulfuretos (S%$). 

A concentração expressa-se em mg/L da forma a que diz respeito. 

Em condições anaeróbias, os sulfatos podem ser reduzidos, por via biológica, sucessivamente a tiossulfatos, a 

sulfitos e a sulfuretos (Equação 0.20). Os sulfitos são altamente prejudiciais à vida aquática. A combinação de 

sulfuretos com o hidrogénio dá origem ao sulfureto de hidrogénio (H2S), também conhecido por ácido sulfídrico 

ou gás sulfídrico (Equação 0.21). 

Matéria	Orgânica +	SO'%$ 	→ 	 S%$ +	H%O + CO% Equação 0.20 

S%$ + 2H( 	⇋ 	H%S Equação 0.21 

A presença de sulfuretos confere à água uma cor muito escura e fomenta os maus cheiros, por exalação de 

sulfureto de hidrogénio, o qual além de tóxico, é um ácido bastante corrosivo, sendo responsável pela derrocada 

da cúpula de coletores de betão e fibrocimento, em consequência das reações químicas (Equação 0.22 e Equação 

0.23), que traduzem a transformação do ácido sulfídrico em ácido sulfúrico e o ataque deste ao carbonato de 

cálcio – constituinte do fibrocimento e do betão. 

H%S + 	2O% 	⇋ 	H%SO' Equação 0.22 

H%SO' + CaCO# 	⇋ 	CaSO' +	H%CO# Equação 0.23 

A presença de ião sulfato nas AR em teores elevados (o que é geralmente o caso quando a concentração de 

matéria orgânica é superior a 400 mg/L de CBO) é indício seguro da ocorrência de fenómenos de septicidade nos 

coletores, pois indica que haverá elevado teor de enxofre orgânico, com a inerente redução a sulfureto, 

libertação de maus cheiros e atmosfera corrosiva. (Marecos et al., 2016) 
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B.2.9. Óleos e gorduras 

 

Estes compostos são constituídos por 3 elementos (C, H e O) em diferentes proporções. Provêm das margarinas, 

manteigas, banha, gorduras e óleos alimentares diversos. O querosene, os lubrificantes e os óleos minerais 

usados em oficinas mecânicas – substâncias binárias (C e H) derivadas do petróleo, são também, normalmente, 

incluídas no grupo dos óleos e gorduras. 

A presença de elevadas quantidades de óleos e gorduras é suscetível de provocar, diversos problemas nos órgãos 

ETAR e nas fossas sépticas, nomeadamente o entupimento de canalizações, o revestimento de paredes e 

superfície das águas, com a consequente obstrução ao arejamento, podendo assim interferir com a atividade 

microbiana usada nos tratamentos biológicos. 

A biodegradabilidade de óleos e gorduras é geralmente baixa e a sua remoção das águas exige frequentemente 

o uso de operações específicas (e.g. flotação) e de reagentes químicos  

Parte dos óleos e gorduras, menos densos do que água, tendem a flutuar sobre a água, originando escumas. 

Outras parcelas sedimentam e contribuem para a formação de lamas. 

 

B.2.10. Substâncias tensioativas 

 

Os detergentes são compostos orgânicos sintéticos constituídos por grandes moléculas orgânicas, levemente 

solúveis na água e suscetíveis de gerar densas espumas superficiais, quer nas ETAR, quer nos meios recetores, 

pela propriedade que possuem de fazer baixar a tensão superficial dos solventes (no caso, a água). Os 

detergentes determinam consequências negativas tanto nos meios recetores como nas ETAR, pois dificultam a 

dissolução do oxigénio na água e contrariam a sedimentação dos flocos biológicos nos reatores de lamas 

ativadas. 

As propriedades tensioativas dos detergentes estão relacionadas com a estrutura da sua molécula, a qual possui 

um grupo de átomos com afinidade para superfícies nitidamente polares e um radical com pouca afinidade para 

a água. O grupo de átomos com afinidade para superfícies polares é o responsável pela solubilização das 

substâncias consideradas sujidade, que assim são removidas da superfície a limpar para a água, por ação da 

molécula do detergente. 

A natureza do grupo polar leva a classificar os detergentes em três grupos: iónicos (aniónicos e catiónicos), não 

iónicos e anfólitos. 

Os detergentes aniónicos são os mais utilizados em limpeza, sendo os mais vulgares de origem petrolífera. São 

alquilsulfatos, alquilsulfonatos ou alquilarilsulfatos de sódio, de cadeia linear ou ramificada, como o sabão vulgar 
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(estearato de sódioC4tH#sCOONa) e o detergente sintetico típico (lauril sulfato de 

sódioCH#(CH%)4`CH%OSO%O$Na(). 

Até meados dos anos 60 do século XX, os detergentes sintéticos incluíam habitualmente um sulfonato de alquil 

benzeno (Alkyl Benzene Sulphonate – ABS), não biodegradável, como surfatante (agente tensioativo). A 

substituição desta substância pelo LAS (sulfonato de alquilato linear – Linear Alkylate Sulphonate), que é 

biodegradável, veio a reduzir substancialmente a amplitude deste problema. No entanto, a biodegradabilidade 

dos detergentes é bastante variável. Assim, por exemplo, os alquilarilsulfonatos são pouco biodegradáveis; os 

alquilsulfatos (como o lauril sulfato de sódio) são biodegradáveis. De um modo geral, a biodegradabilidade destes 

produtos está associada ao grau de ramificação da cadeia alquil e ao seu comprimento: o composto é tanto 

menos degradável quanto maior é a ramificação e menor o número de átomos de carbono. 

Os detergentes catiónicos possuem um ou mais grupos funcionais que em solução aquosa fornecem iões 

carregados positivamente. São geralmente cloridratos de aminas ou sais de amónio. São pouco usados como 

detergentes, salvo em estabelecimentos clínicos, por possuírem propriedades desinfetantes e bactericidas. 

Os detergentes não iónicos são constituídos por um grupo polar, mas não iónico, associado a um grande grupo 

orgânico de baixa polaridade. Estes detergentes apresentam a vantagem, relativamente aos detergentes iónicos, 

de não formar sais com os iões Ca2+ e Mg2+, não sendo, portanto, afetados pelas águas duras. Estes detergentes 

são geralmente utilizados na forma líquida. 

Os detergentes anfólitos ionizam-se segundo as características do meio, podendo apresentar propriedades de 

detergentes aniónicos ou catiónicos. 

 

B.2.11. Metais pesados 

 

A designação “metais pesados” é utilizada de uma forma pouco consistente, na medida em que aparece 

frequentemente na literatura técnica abrangendo um grupo de elementos variável, que inclui metais e 

semimetais ou metalóides, os quais tem todos em comum a circunstância de representarem um potencial de 

toxicidade ecológica e um risco de saúde. 

A presença de metais pesados em AR é devida, principalmente, a poluentes de origem antropogénica, sobretudo 

de origem industrial. 

A maioria dos metais pesados é tóxica em reduzidas concentrações para a vida humana e para o biota vegetal e 

animal. Os metais que oferecem maior perigo para a saúde pública são: o bário, o berílio, o cádmio, o chumbo, 

o crómio (VI), o mercúrio, a prata e o selénio. O alumínio, em quantidades apreciáveis, é também tóxico para a 

saúde humana. O cobre é bastante tóxico para a vida aquática, razão pela qual é muito utilizado como algicida 

(sob a forma de sulfato de cobre). 
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Alguns elementos não metais são tão tóxicos para a vida como os metais. Destes elementos destacam-se o 

arsénio (que por isso é muito utilizado no fabrico de pesticidas agrícolas) e o boro, que é particularmente 

fitotóxico. O antimónio, o bismuto e o germânio são elementos metalóides provenientes de alguns efluentes 

industriais, cuja ocorrência nas águas é preocupante, embora o risco de saúde não esteja ainda bem 

compreendido. 

 

B.2.12. Compostos orgânicos perigosos 

 

A enorme variedade de compostos orgânicos sintetizados nas últimas décadas (mais de 100 mil compostos) 

constitui uma fonte de preocupação ambiental, pois muitos destes compostos não são biodegradáveis, e alguns 

são tóxicos, carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, tóxicos para a reprodução e perigosos para o ambiente. 

Alguns grupos de compostos orgânicos perigosos merecem especial destaque, nomeadamente: os halogenetos 

orgânicos adsorvíveis (AOX), os hidrocarbonetos aromáticos, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) e 

os bifenis policlorados (PCB). A maioria destes compostos que se encontram em AR provem das ARI, mas também 

das atividades socioeconómicas da população. 

A ocorrência de HAP no ambiente pode ser de origem natural – quando são sintetizados por algumas espécies 

de algas, bactérias e plantas superiores – ou de origem antropogénica, como resultado da combustão incompleta 

de compostos orgânicos. Os HAP são um grupo numeroso de compostos com dois ou mais anéis benzénicos e 

por vezes com anéis não aromáticos. Exemplos vulgares de HAP são o naftaleno (vulgarmente conhecido como 

naftalina) e o fluoranteno. A sua concentração na água expressa-se em µg/L. 

Um dos grandes grupos de compostos perigosos são os pesticidas utilizados na agricultura, no tratamento de 

madeiras, na exterminação de roedores e outras pestes. Na Tabela 0.14 apresentam-se alguns dos pesticidas 

mais vulgares (de salientar que a lista de pesticidas cuja comercialização esta autorizada em Portugal é da ordem 

das quatro centenas, sendo esta lista atualizada duas vezes por ano por um organismo do Ministério da 

Agricultura). Os hidrocarbonetos clorados são pesticidas muito persistentes no ambiente, fazendo parte da lista 

de POP (Poluentes Orgânicos Persistentes) e tornaram-se quase ubíquos (já foi detectado DDT em neves 

antárcticas). Os principais pesticidas deste tipo são, além do DDT, a aldrina, a dialdrina, o lindano e o 

hexaclorobenzeno. A concentração de pesticidas na água expressa-se em µg/L ou em ng/L. 

 

 

 



Reutilização de água residual tratada. Estudo de caso: ETAR de Vidago 
___________________________________________________________________________ 

140 
 

Tabela 0.14 – Alguns pesticidas de uso mais comum na agricultura  

Tipo Designação 
comercial Fórmula química 

Hidrocarbonetos 
Clorados 

Aldrina C4%HzClr 
Clordano C4`HrClz 

DDT C4'H{Cls 
Dialdrina C4%HzClrO 
Lindano CrHrClr 
Endrina C4%HzClrO 

Heptacloro C4`HsClt 
Metoxicloro C4rH4sCl#O% 

Toxafeno C4`H4`Clz 
Silvex C{HtCl#O% 

Oragnofosfatos 
Diazinão C4%H%4N%O#PS 
Malatião C4`H4{OrPS% 
Paratião C4`H4'NOsPS 

Carbamatos Carbilo C4%H44NO% 
Derivados de ureia Fenurão C{H4%N%O 

(Marecos do Monte et al., 2016) 
 

O perigo representado por certos POP levou a que em Maio de 2001 as Nações Unidas assinassem uma 

convenção para a eliminação de 12 POP (Convenção de Estocolmo), tendo sido implementada ao nível da UE 

pelo Regulamento (CE) n.º 850/2004. Portugal ratificou a Convenção de Estocolmo através do Decreto-Lei n.º 

15/2004 de 3 de junho. Os 12 venenos considerados como devendo ser erradicados da face do planeta incluem: 

• Oito pesticidas (aldrina, clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, toxafeno, hexaclorobenzeno); 

• Dois produtos químicos de utilização industrial – o mirex, utilizado no fabrico de plásticos e outros 

materiais resistentes; e os policlorobifenilos (PCB) utilizados na indústria como condutores de calor;  

• Dois subprodutos de combustão: dioxinas (incineração de resíduos) e furanos (incineração de resíduos 

e gases dos escapes). 

Existem outros POP, denominados por emergentes, que englobam compostos farmacêuticos (ex. antibióticos e 

hormonas sexuais), fragrâncias (ex. trinitrobutilxileno e heliotropina), retardadores de chama (ex. éter de difenil 

polibromado), entre outros. 

 

B.3. Características microbiológicas das águas residuais para rega 

B.3.1. Microrganismos presentes nas águas residuais 

 

As AR contêm microrganismos em enorme quantidade, alguns dos quais são patogénicos, i.e. geradores de 

doença. Os microrganismos presentes nas AR desempenham um papel fundamental nos processos de depuração 

biológica das AR, pois são os agentes da oxidação bioquímica dos poluentes orgânicos biodegradáveis. 
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A caracterização microbiológica das AR tem por objetivo determinar o seu grau de contaminação por 

microrganismos patogénicos e a consequente possibilidade de transmissão de doenças. 

 

B.3.2. Microrganismos patogénicos 

 

Os microrganismos patogénicos presentes nas AR provêm das fezes e urina de hospedeiros humanos 

(transportados nas ARD) e dos animais (ARI provenientes de matadouros, de indústrias agropecuarias e de AR 

pluviais em sistemas de drenagem unitários). 

A quantidade e tipologia dos microrganismos patogénicos presentes nas AR varia de um aglomerado 

populacional para outro, variando mesmo ao longo dos meses e até do dia, no mesmo aglomerado, estando 

dependente de fatores relacionados com o estado de saúde da população e de fatores condicionantes da 

sobrevivência dos microrganismos nas águas residuais. 

Os patogénicos presentes nas AR e suscetíveis de disseminação no ambiente classificam-se nos seguintes grupos: 

bactérias; protozoários; helmintos; vírus. 

Nas  

Tabela 0.15, Tabela 0.16, Tabela 0.17 e Tabela 0.18 listam-se os géneros, dentro dos quatro grupos referidos, de 

patogénicos mais vulgares nas AR, bem como as doenças a que dão origem e os respetivos hospedeiros ao longo 

do seu ciclo de vida. 

Os microrganismos presentes nas AR possuem características epidemiológicas – persistência, latência e dose 

infetante – variáveis, o que determina riscos potenciais diferentes, embora estes também dependam da 

suscetibilidade da população exposta, determinada pelo seu estado de saúde e nível de imunidade. 

A persistência é a característica que traduz a viabilidade do microrganismo fora do seu habitat, isto é, avalia a 

rapidez da sua eliminação após a excreção pelo corpo humano. A latência define-se como o intervalo de tempo 

decorrido entre a excreção de um patogénico e a infeção de um novo hospedeiro vertebrado. 

Alguns microrganismos, entre os quais se incluem todas as bactérias, protozoários e vírus de origem fecal, não 

têm período de latência, tornando-se imediatamente infeciosos assim que são excretados. Outros, como os 

helmintos, apresentam um período de latência mais ou menos longo, dependendo do seu ciclo de vida incluir 

um ou mais hospedeiros intermediários, podendo tal ser necessário para que a fase excretada se desenvolva 

numa fase infeciosa. 
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Alguns patogénicos conseguem multiplicar-se fora do trato intestinal. É o caso das bactérias do género 

Salmonella, que se multiplicam nos produtos alimentares, e dos helmintos da classe dos tremátodos, que se 

multiplicam no corpo de caracóis aquáticos. 

A dose infetante de um determinado patogénico representa a quantidade desse microrganismo que um 

individuo em bom estado de saúde necessitaria de ingerir para cair doente. A dose infetante é extremamente 

variável em função do tipo de microrganismo, sendo relativamente elevada para muitas bactérias e protozoários 

patogénicos e bastante baixa para outros. O conceito de dose infetante é de difícil quantificação, pois os 

voluntários para os estudos de quantificação são, em geral, indivíduos adultos, bem alimentados e de áreas não 

endémicas. As doses infetantes assim determinadas devem ser cautelosamente aplicadas em casos de crianças 

subnutridas, de zonas endémicas. Refira-se, a propósito, que nestas regiões, muitos indivíduos são portadores 

sãos, que não manifestam sinais clínicos de doença, mas que excretam no ambiente grandes quantidades de 

patogénicos. 

 

Tabela 0.15 – Bactérias patogénicas presentes nas AR  

Bactéria Doença Possibilidade de ocorrência de 
infeção assintomática Hospedeiro 

Campylobacter 
jejuni Diarreia Sim Animais e homem 

E. coli patogénica Diarreia Sim Homem 
Salmonella 
   S. typhi 
   S. paratyphi 
   Outras especies 

Febre tifóide Febre 
paratifóide 

Salmoneloses 
Sim Animais e homem 

Shigella spp. Disenteria bacilar Sim Homem 
Vibrio 
   V. cholerae 
   Outros vibriões 

Cólera Sim Homem 

Yersinia 
enterocolitica 

Diarreia e 
septicemia Sim Animais e homem 

(Adaptado de Feachem et al., 1983 em Marecos do Monte et al., 2016) 
 

 

Tabela 0.16 – Protozoários patogénicos presentes nas AR  

Protozoários Doença Possibilidade de ocorrência de 
infecção assintomática Hospedeiro 

Balantidium coli Diarreia, disenteria e 
úlcera do cólon Sim Homem e animais 

(porco e rato) 

Entamoeba 
histolytica 

Úlcera do colon, disenteria 
amibiana e abcesso do 

fígado 
Sim Homem 

Giardia lamblia Diarreia e má absorção Sim Homem e animais 
(Adaptado de Feachem et al., 1983 em Marecos do Monte et al., 2016) 
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Tabela 0.17 – Helmintos patogénicos presentes nas AR  

Helmintos Doença Transmissão Distribuição 

Ancylostoma 
duodenal Ancilostomíase Homem → solo →	homem 

Principalmente 
em climas 
tropicais 

Ascaris 
lumbricóides Ascaridíase Homem → solo →	homem Pan-mundial 

Enterobius 
vermicularis Enterobíase Homem → homem Pan-mundial 

Hymenolepsis 
nana Ancilostomíase Homem → roedores →	homem Pan-mundial 

Necatir 
americanus Ancilostomíase Homem → solo →	homem 

Principalmente 
em climas 
tropicais 

Strongyloides 
stercoralis Estrongiloidíase Homem → homem 

Principalmente 
em climas 
tropicais 

Taenia saginata 
solium Teníase Homem → bovino→	homem Homem 

→ suíno →	homem Pan-mundial 

Trichuris trichura Tricuríase Homem → solo→	homem Pan-mundial 
(Adaptado de Feachem et al., 1983 em Marecos do Monte et al., 2016) 

 

Tabela 0.18 – Vírus entéricos presentes nas AR 

Grupo viral N.º de tipos Doenças 
Enterovírus   
Polivírus 3 Paralisisa/Meningite assética 
Coxaquievírus 
A 
 
B 

 
24 

 
6 

Paralisia, meningite assética, febres, doenças 
respiratórias 
Paralisia, meningite assética, pericardites, miocardites, 
doenças cardíacas congénitas, pleurodinia 

Ecovírus 34 Infeções respiratórias, meningite assética, diarreia, 
pericardite, miocardite, prurido, febre 

Reovírus 3 Doenças respiratórias, gastroenterites 
Adenovírus 41 Conjuntivite aguda, diarreia, doenças respiratórias 
Rotavírus 2 Gastroenterite infantil 
Vírus da hepatite A 1 Hepatite A 
Agente Norwalk 1 Gastroenterites não bacterianas 

(Adaptado de Feachem et al., 1983 em Marecos do Monte et al., 2016) 

 

B.3.3. Quantificação dos microrganismos patogénicos presentes nas águas residuais 

 

A deteção dos microrganismos patogénicos presentes nas águas é possível, mas a sua pesquisa sistemática em 

amostras de águas não é fácil e não tem interesse prático. Os microrganismos patogénicos presentes nas AR 

provêm de fezes e urina humanos (e também, embora em muito menor escala, dos animais de sangue quente), 

sendo o seu número muito inferior ao dos microrganismos constituintes normais da flora fecal, que são mais 

fáceis de encontrar na água. Tendo-se constatado que não se encontram microrganismos patogénicos na água 
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quando não estão presentes microrganismos típicos do trato intestinal das espécies de sangue quente, surgiu a 

hipótese de utilizar a flora intestinal normal (não patogénica) como indicadora de contaminação fecal. De facto, 

o trato intestinal do homem e de animais de sangue quente é naturalmente habitado por bactérias comensais 

que não causam doença e que são excretadas em grandes quantidades: 109 ou 1010 células por grama de fezes. 

A sua presença na água indica, sem margem para dúvida, que a água foi contaminada por matérias fecais. 

Dadas as diferenças de caracter epidemiológico entre os diversos grupos de microrganismos, colocou-se a 

questão da representatividade do grupo de microrganismos não patogénicos de origem fecal a ser adotado como 

indicador de contaminação fecal. 

Um indicador de contaminação fecal deve possuir certas propriedades, tais como: 

• Ser um biótipo excretado tanto por seres humanos como animais, que prevaleça nas águas residuais; 

• Não ser suscetível de proliferar fora das suas condições ambientais naturais, isto é, do trato intestinal; 

• Ser de fácil cultura e contagem no laboratório; 

• Ser resistente aos produtos químicos utilizados no tratamento de água e/ou águas residuais. 

As bactérias do grupo dos coliformes têm sido tradicionalmente utilizadas como indicadores da quantidade de 

microrganismos patogénicos presentes. O grupo coliforme inclui todas as bactérias aeróbias e anaeróbias 

facultativas, gram-negativas, não esporuladas e com forma de bastonete, que fermentam a lactose com 

formação de gás em 48 horas, a 37℃. 

A Escherichia coli (E. coli) é uma espécie do grupo das bactérias coliformes fecais, cuja presença garante a origem 

fecal da contaminação, pois a E. coli é mesmo proveniente do intestino grosso dos animais e do Homem. No 

entanto, algumas espécies de coliformes podem ser provenientes do solo ou das plantas e não indicarem 

contaminação fecal. 

Pelo exposto, os coliformes fecais (CF) são considerados como melhores indicadores do que os coliformes totais, 

por nem todos os coliformes serem de origem fecal, sendo a proporção de coliformes não fecais bastante 

elevada, principalmente em climas quentes. 

Para distinguir se a poluição é de origem fecal ou não, costuma fazer-se uma análise adicional à da pesquisa do 

grupo coliforme, só para a E. coli, e admitir-se que, se existir esta espécie, a poluição é, com certeza, de origem 

fecal. 

Em amostras em relação às quais possam existir dúvidas quanto à pesquisa de coliformes e de E. coli, pode 

confirmar-se (ou infirmar-se) a natureza fecal da contaminação pela pesquisa de estreptococos fecais, 

nomeadamente do Streptococus faecalis. Estes microrganismos estão sempre presentes nas matérias fecais, 

embora em número normalmente inferior ao da E. coli. Os estreptococos são bactérias menos resistentes que a 

maioria dos coliformes fecais, embora sensivelmente tão resistentes como a E. coli. 
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A presença de estreptococos numa amostra de água onde foram pesquisados coliformes, constitui uma 

confirmação da natureza intestinal da contaminação, mesmo na ausência da E. coli. A presença de estreptococos 

fecais (enterecocos mais estreptococos de animais) indica, sem sombra de dúvida, que a água foi contaminada 

recentemente por fezes de animais de sangue quente. A ausência de estreptococos fecais não significa, porém, 

que a água esteja isenta de microrganismos patogénicos, visto que estas bactérias morrem com muita facilidade 

fora do seu habitat natural. 

Alguns microrganismos anaeróbios esporulados, como o Clostridium perfrigens, também se encontram nas 

matérias fecais, embora sejam muito menos numerosos que a E. coli. Os esporos sobrevivem nas águas muito 

mais tempo que as bactérias coliformes, resistem mesmo às doses habituais de cloro usadas na desinfeção da 

água. Consequentemente, a presença de Clostridium perfrigens é indício de contaminação fecal antiga. 

A extrapolação dos coliformes fecais como indicadores de microrganismos patogénicos aos grupos dos 

helmintos, protozoários e vírus, isto é, a legitimidade de inferir que a um determinado número de coliformes 

fecais corresponde uma determinada probabilidade de se encontrar no mesmo meio um certo número de 

helmintos, protozoários e vírus patogénicos, não tem fundamento quantitativo. 

Não existe um indicador microbiano que apresente uma boa correlação com o grupo dos vírus, pelo que a sua 

presença só pode ser quantificada recorrendo à análise virológica, o que dificulta enormemente os estudos de 

avaliação dos riscos de saúde derivados da exposição aos vírus contidos nas AR, de que se conhecem mais de 

140 espécies. 

A questão apresenta-se ligeiramente diferente no que concerne aos protozoários e helmintos patogénicos, não 

só por o número destas espécies ser muito menor, como pelo facto de se tratar de microrganismos de grande 

dimensão relativamente às bactérias, e cujos ovos e cistos apresentam características de sedimentabilidade 

semelhantes, podendo, grosso-modo, considerar-se ser tão provável encontrar protozoários quanto helmintos 

nos efluentes depurados, pois se existirem nas AR brutas terão tendência a ficar sedimentados nas lamas dos 

decantadores. Por outras palavras, a presença de ovos de helmintos pode, em certa medida, ser utilizada como 

indicadora da presença de cistos de protozoários. 

A estimativa do número dos diversos organismos indicadores de contaminação exprime-se de dois modos, 

consoante o método analítico: 

• Unidades formadoras de colonias (UFC)/100 mL de água – se for utilizado o método das membranas 

filtrantes; 

• Número mais provável (NMP) de microrganismos/100 mL de água – se o método de análise for o dos 

tubos múltiplos. 

No método das membranas filtrantes conta-se o número de colonias que se desenvolvem a partir de cada 

bactéria coliforme fecal que ficou retida numa membrana celulósica, colocada num filtro onde se fez passar um 
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certo volume de amostra, e seguidamente colocada numa caixa Petri, com meio nutritivo adequado e incubada 

a 44℃, durante 20 horas (colónias amarelas) Na Erro! A origem da referência não foi encontrada.esquematiza-

se a enumeração de CF pelo método das membranas filtrantes. 

 
(Adaptado de Ferreira, 2002, em Marecos do Monte et al., 2016) 

Figura 0.1– Método das membranas filtrantes: a) filtração da amostra sobre membrana celulósica e b) 
incubação da membrana em caixa Petri com meio de cultura apropriado 

 

No método dos tubos múltiplos são inoculados volumes iguais de amostra em 5 tubos de ensaio contendo meio 

de cultura apropriado ao desenvolvimento das bactérias que se pretendem determinar. Geralmente inocula-se 

1 mL de amostra em cada tubo contendo 9 mL de meio. 

Os tubos são incubados durante 48 horas, a temperatura de 37℃. Os tubos onde se observar a libertação de gás 

e mudança de côr do meio, de púrpura para amarelo, são presumidos como contendo coliformes (tubos 

positivos), o que deverá ser confirmado pela incubação de 1 mL do conteúdo de cada tubo positivo em 9 mL de 

meio líquido verde brilhante, durante 48 horas, a 44℃.  

 
(Marecos do Monte et al., 2016) 

Figura 0.2– Método dos tubos múltiplos 

 

O meio verde brilhante é um meio mais seletivo e além disso, a temperatura de 44℃ constitui um fator inibitório 

para certos microrganismos, mas não para os termotolerantes como os coliformes fecais, pelo que este teste 

confirma a presença destes indicadores de microrganismos patogénicos. 


