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Resumo 
 

A rápida urbanização, o desenvolvimento industrial e a agricultura traduzem-se na sobre-

exploração dos recursos, em particular da água. Neste sentido, torna-se necessário impulsionar 

abordagens baseadas no conceito da economia circular, que privilegiam a adoção de medidas assentes 

na redução, reutilização e recuperação de recursos, materiais e energia. 

A reutilização de águas residuais tratadas enquadra-se neste tipo de abordagens na medida em 

que reduz as necessidades de captação (possibilitando que a água potável se destine essencialmente 

para consumo humano) e potencia a recuperação de nutrientes. 

A problemática da reutilização de águas residuais tratadas é abordada no âmbito desta 

dissertação, com ênfase na rega paisagística, através do caso de estudo hipotético de irrigação do 

Parque Tejo com efluentes da ETAR de Beirolas. Procedeu-se à definição dos caudais necessários e 

suas características de qualidade, ao pré-dimensionamento das infraestruturas de tratamento 

complementares a instalar na ETAR e à estimativa dos custos associados, explicitados por m3 de água 

reutilizada. Demonstrou-se, assim, a exequibilidade deste tipo de abordagem e o seu relativamente 

reduzido custo, quando comparado com os benefícios ambientais decorrentes. 

 
Palavras-chave:  Água residual tratada, reutilização, rega paisagística, economia circular.
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Abstract 
 

Rapid urbanization, industrial development and agriculture have translated into an over-

exploitation of resources, particularly water. It has become necessary to promote approaches based on 

the concept of circular economy, which promote the adoption of measures based on reduction, reuse and 

recovery of resources, materials and energy. 

The reuse of treated wastewater fits this type of approach because it reduces catchment needs 

(making drinking water available essentially for human consumption) and enhances nutrient recovery. 

In the context of this dissertation about the problem of treated wastewater reutilization, a case 

study about irrigation of “Parque Tejo” with the effluent from the Beirolas Wastewater Treatment Plant 

(WWTP) is addressed, with focus on landscape irrigation. In the WWTP the necessary flow rates and 

their quality characteristics were defined, the pre-dimensioning of the complementary treatment 

infrastructures to be installed in the WWTP and the associated costs estimated and explained by m3 of 

reused water. This has demonstrated the feasibility of this type of approach and its relatively low cost 

compared to the resulting environmental benefits. 

 
Keywords:  Treated wastewater, reuse, landscape irrigation, circular economy.
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1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento 
 

“A água não é um produto comercial como outro qualquer, mas um património que deve ser 

protegido, defendido e tratado como tal”. A frase anterior refere-se ao primeiro princípio da diretiva do 

Quadro da Água da União Europeia (UE) e integra o sexto ponto dos objetivos para o desenvolvimento 

sustentável. Os objetivos para o desenvolvimento sustentável, das Nações Unidas, especificamente os 

pontos 6 e 11, mencionam metas a alcançar, até 2030, com o objetivo de assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todos, e também de promover e proporcionar cidades e 

comunidades sustentáveis. 

Acontece que a rápida urbanização, a sobre-exploração dos recursos hídricos e as recorrentes 

secas exercem pressão sobre a oferta de água potável e estão na origem da escassez hídrica. Este 

panorama de escassez hídrica impulsiona uma visão baseada no contexto da Economia Circular, isto é, 

que privilegia a adoção de medidas assentes na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de 

recursos, de materiais e de energia. Sendo um elemento chave para promover a dissociação entre o 

crescimento económico e o aumento no consumo de recursos, é debatida a possibilidade de reduzir ao 

mínimo o uso de água potável em atividades que possam ter o mesmo desempenho com águas de 

qualidade alternativa e de outras origens que não a rede pública de água potável (APA e MAMOAT, 

2012). 

De facto, a estratégia da reutilização da água tem emergido nos últimos anos, de forma 

enfática, como um paradigma da sustentabilidade da gestão de recursos hídricos.  

São produzidos diariamente grandes volumes de águas residuais, que após sofrerem o devido 

tratamento na estação de tratamento de águas residuais (ETAR) poderão ter diversas aplicabilidades, 

desde a rega agrícola e paisagística, os usos industriais, os usos urbanos não potáveis, entre outros, 

desde que se garanta a salvaguarda da saúde pública e do ambiente. 

Assim, diversas atividades, como são exemplo a rega, ou os usos industriais, poderão utilizar 

fontes alternativas de água, tais como a reutilização de efluentes tratados ou a dessalinização. Este 

tipo de abordagem assenta em criar consciencialização para o uso eficiente da água, com o 

objetivo de que a água potável se destine essencialmente para o consumo. 

Esta prática permite não só reduzir os volumes captados, mas também permite a 

recuperação da água e dos nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento e crescimento das 

culturas.  

 

1.2. Objetivos do trabalho 
 

A presente dissertação tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo passa pela elaboração de 

um documento com linhas de orientação, que se baseia nas normas e decretos de lei portugueses e 

sintetiza as informações mais relevantes e indicativas para implementação de sistemas de reutilização 

de águas residuais tratadas (ART). Este documento será útil, designadamente, como base para projetos 

de reutilização de ART para rega paisagística, pois contempla critérios de qualidade exigidos para a 

reutilização de ART, medidas de segurança e controlo nas redes de distribuição e na rega. 
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O outro grande objetivo é o desenvolvimento de um exemplo ilustrativo real sobre a 

implementação de um projeto de reutilização de ART, sendo estudada a viabilidade de reutilização do 

efluente da ETAR de Beirolas para rega paisagística dos jardins do Parque Tejo. Nesse sentido, recorre-

se à avaliação da qualidade do efluente da ETAR com base nos resultados analíticos existentes e à luz 

dos parâmetros legislados no Decreto-Lei (DL) n.º 236/98, de 1 de agosto, e recomendados na Norma 

Portuguesa (NP) 4434:2005 específicos para rega paisagística. Estimou-se a necessidade hídrica dos 

jardins e procedeu-se ao levantamento das infraestruturas do atual sistema de rega do Parque Tejo, de 

forma a avaliar a adequabilidade do sistema face às recomendações da norma, nomeadamente em 

termos de distâncias a zona habitacionais.  

 

1.3. Motivação 
 

A maior parte do volume das águas residuais tratadas nas ETAR continua, após tratamento, a ser 

descarregado nos meios hídricos recetores tradicionais, existindo já um pequeno volume que é 

reutilizado para diversos fins. 

Atualmente estes fins compreendem usos internos nas ETAR como lavagem de locais e 

equipamentos. Externamente ao espaço das ETAR, já existem, em Portugal, exemplos de reutilização 

de efluentes tratados, tipicamente para rega de campos de golfe e limpeza de ruas urbanas.  

Este trabalho pretende estender o uso de ART a espaços verdes públicos que consomem uma 

porção elevada de água potável, passível de ser utilizada para consumo humano e que é utilizada para 

estes fins.  

Sendo que o modelo tradicional de gestão de recursos começa a ser questionado com a entrada 

do novo paradigma de reutilização e uma perspetiva de economia circular, esta dissertação insere-se 

neste tópico de crescente interesse. 

 

1.4. Organização do documento 
 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta uma introdução sobre o tema da dissertação, bem como os seus 

objetivos e a motivação que levou à realização da mesma. 

No segundo capítulo é feito um enquadramento geral do tema, onde se aborda a importância da 

reutilização da água. Introduz-se a temática da utilização de ART, mencionando as suas 

potencialidades, benefícios, riscos associados e legislação a considerar nas diversas aplicações, 

também estas descriminadas. Este capítulo termina com o panorama da reutilização de ART em 

Portugal. 

O terceiro capítulo é dedicado à implementação de um sistema de reutilização de ART, onde se 

mencionam as suas fases de projeto. É dado especial relevo aos mecanismos de tratamento das águas 

residuais e aos sistemas de armazenamento e distribuição da água tratada que carecem de especial 

atenção. 

O quarto capítulo tem foco na reutilização das ART para rega paisagística. São apontados os 

requisitos de qualidade exigidos, métodos de rega usados para este tipo de água, procedimentos a ter 
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de modo a minimizar os impactes ambientais e riscos para a saúde pública e para controlo de qualidade 

das águas. 

No quinto capítulo é apresentado o caso de estudo que esta dissertação aborda sobre a 

viabilidade de rega dos jardins do Parque Tejo, Parque das Nações, com águas residuais tratadas 

provenientes da ETAR de Beirolas. O capítulo inicia-se com a descrição da ETAR e das suas 

infraestruturas, bem como com a exposição dos critérios de qualidade da água a reutilizar. É ainda 

descrita a área onde é aplicada a ART, estimados os consumos prováveis de água e analisado o 

sistema de rega atual. Por fim é proposto a implementação de um sistema de reutilização de ART, sobre 

o qual é feita uma apreciação económica muito simplificada. 

Por último, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões da dissertação e os possíveis 

trabalhos futuros a realizar. 
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2. Reutilização de águas residuais tratadas 
  

2.1. Importância da reutilização de águas 
 

Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a uma indiscutível consciencialização sobre a 

fragilidade do nosso planeta e a limitação dos recursos disponíveis. No que diz respeito ao esgotamento 

dos recursos, a água ocupa uma posição primordial (Gamito e Arsénio, 1998), pelo que a reutilização 

assume um papel cada vez mais relevante.  

Segundo Monte e Albuquerque (2010), a reutilização da água consiste na utilização de ART para 

qualquer finalidade que constitua um benefício socioeconómico. 

A reutilização de água, hoje vista como um eixo central na gestão sustentável dos recursos 

hídricos, é uma prática recorrente desde a antiguidade (Angelakis et al. 1999), mas com maiores 

desenvolvimentos a partir do século XI. Existem relatos do aproveitamento da água da chuva por vários 

povos como Incas, Maias e Astecas (Gnadlinger, 2000) e da utilização da água dos banhos públicos nas 

descargas das latrinas. 

De acordo com o n.1 do artigo 2 da diretiva 91/271/CEE do Conselho Europeu, relativa ao 

tratamento de águas residuais, as águas residuais são águas residuais domésticas ou a mistura de 

águas domésticas com águas residuais industriais e/ou águas de escoamento pluvial.  

Atualmente, a reutilização de ART é vista como uma estratégia para fazer face aos problemas 

ambientais, sociais e económicos causados pela falta de disponibilidade de água, em quantidade e 

qualidade. Esta situação é motivada preferencialmente pela escassez de recursos hídricos e pela falta 

de proteção dos meios hídricos recetores dos efluentes de ETAR. 

A variabilidade climática do território português é a primeira razão das acentuadas diferenças 

espaciais que se observam na disponibilidade dos recursos hídricos (Monte, 2009). 

A escassez de recursos hídricos pode ser então uma situação natural, decorrente do clima da 

região – da precipitação atmosférica, da temperatura e da evapotranspiração – e da eventual afluência 

de água proveniente de bacias hidrográficas, ou também uma consequência de alguns fatores que 

induzem um permanente aumento das necessidades de água, ainda que sazonal, como o crescimento 

populacional, a crescente urbanização, o desenvolvimento industrial e a agricultura. 

À escassez de água, juntam-se a degradação da qualidade das águas naturais, decorrente do 

insuficiente controlo da poluição de origem antropogénica, que introduz limitações ao aproveitamento de 

alguns recursos hídricos, e os efeitos das alterações climáticas. Tanto as secas como as cheias, 

anunciadas como prováveis consequências das alterações climáticas, afluem para uma menor 

disponibilidade de água em quantidade, no caso das secas, e em qualidade, no caso das cheias. 

A qualidade da água nos rios temporários, aqueles que apenas correm em períodos com maior 

quantidade de água, sofre amplitudes muito significativas ao longo do ano, decorrentes da maior ou 

menor concentração proporcionada pelo caudal característico do curso de água. O maior indicador da 

variação da qualidade é a concentração em nutrientes. Durante a cheia, devido à sua solubilidade e à 

ação mecânica da água, os nutrientes libertam-se do sedimento passando para a coluna de água e a 

relação de nutrientes pode inverter-se (Parry, 1998). 

 Ambas as situações, secas e cheias, acentuam os desequilíbrios quantitativos e qualitativos 

entre a procura e a disponibilidade de água para os diferentes usos. 
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Para fazer face a estes desequilíbrios, a construção de grandes barragens ou a dessalinização de 

água do mar, já são algumas estratégias adotadas com o objetivo de conservar os recursos hídricos 

existentes, contudo ainda não são suficientes para assegurar a sustentabilidade da gestão desses 

recursos. A necessidade de encontrar alternativas ambientalmente mais adequadas e financeiramente 

mais atrativas, passa então por reforçar a implementação de medidas de uso mais eficiente da água e a 

sua reutilização.  

Sabe-se que a tecnologia existente possibilita que as águas residuais sejam tratadas até 

praticamente qualquer nível de qualidade que se pretenda, ou seja, a sua reutilização é considerada 

cada vez mais uma importante solução ambiental como alternativa à sua rejeição nos meios recetores.  

Assim, a utilização de ART para usos não potáveis, como sejam a rega, a indústria, a recarga de 

aquíferos ou os usos recreativos, que representam a grande maioria dos consumos de água e cujos 

requisitos de qualidade são substancialmente inferiores aos da água para consumo humano, passa a 

fazer parte de um paradigma de sustentabilidade quanto à utilização dos recursos hídricos. 

Apesar de ainda não se verificar uma prática generalizada de aproveitamento de águas residuais 

em Portugal, muitos estudos, debates e progressos se têm realizado em torno desta temática da 

conservação dos recursos naturais e do uso eficiente da água, por constituírem objetivos nacionais com 

grande relevância nos serviços de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais e 

de extrema sensibilidade política, pois exige que países com diferentes graus de desenvolvimento, 

estabeleçam padrões mínimos de proteção ambiental.  

A UE apresentou temas específicos sobre as questões da água no âmbito do novo programa de 

trabalhos do Horizonte 2020, que potenciam a reutilização de ART como um plano de ação dentro da 

economia circular. O plano de ação da UE passa pelo planeamento e gestão integrada da água através 

de legislação, incentivando a reutilização da água na indústria e estabelecendo requisitos mínimos de 

qualidade aquando a sua reutilização na irrigação e na recarga de aquíferos. De forma a explorar todo o 

potencial desta temática, a UE disponibilizou também fundos para investimentos e apoiou a pesquisa e 

inovação sobre o tema da reutilização de águas (European Comission, 2017). 

 

2.2. Economia circular 
 

A nossa sociedade vive atualmente uma mudança de paradigma. Até aos dias de hoje, o modelo 

económico que foi a base da nossa economia regeu-se sob uma lógica de “extrair, transformar, 

consumir e rejeitar”. Este modelo é crescentemente considerado incompatível com o desenvolvimento 

sustentável pelo que se aponta para a necessidade de uma mudança (Baptista, 2018). 

É considerado um desenvolvimento sustentável, aquele que visa satisfazer as necessidades da 

geração atual sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades. 

O uso contínuo e já longínquo do modelo tradicional, a que se dá o nome de economia linear, tem 

feito com que 65 mil milhões de toneladas de recursos sejam extraídos todos os anos, dos quais apenas 

7% se reciclam (Fernandes, 2017). 

Isto reflete uma economia de risco e escassez para uma população em crescimento num planeta 

com recursos finitos. Desta forma, por razões ambientais, sociais e económicas, há que assegurar o 
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crescimento e o desenvolvimento das populações sem provocar o esgotamento e a degradação de 

recursos limitados. 

Assim, alicerçado na eficiente gestão e uso dos recursos, surge o modelo de economia circular, 

que deixa de estar baseado em soluções que recorrem à sistemática exploração dos recursos, ciente da 

sua crescente limitação e caráter finito, sendo capaz de dar resposta à necessidade de produção de 

bens de consumo de toda a natureza, motivada pelo crescimento demográfico e por razões 

socioeconómicas. 

O modelo circular assume que os produtos e serviços têm origem na natureza e que, no final de 

vida útil, podem retornar à natureza como uma parcela pequena de resíduos ou como outras formas, 

com pouco impacte ambiental.  

Frequentemente, a designação de economia circular é associada, na sua forma mais simples, à 

eficiência na gestão e uso de recursos (ecoeficiência). Na generalidade, é a transição do modelo linear 

de produção de bens e serviços, para um modelo circular. Contrariamente ao modelo linear, este 

modelo defende que os resíduos devem ser transformados, através da inovação, em potenciais 

subprodutos ou noutros materiais, que promovam a reutilização, recuperação e reciclagem. Desta 

forma, os ciclos de vida dos produtos são otimizados (BCSD, 2017). 

A adoção de medidas de ação para uma economia circular não é, por isso, um princípio ou um 

fim: são um meio, em permanente evolução, que deve ganhar espaço na agenda nacional e 

internacional, pois requer o contributo contínuo de todos – ministérios, instituições públicas, empresas e 

sociedade. De modo a acelerar esses novos caminhos e comportamentos, poderá ser importante 

identificar incentivos regulatórios e de mercado, como legislação, incentivos fiscais, financiamento, 

investigação, inovação e cooperação internacional. 

Sendo uma questão de cidadania, a adoção de uma gestão assente na economia circular está 

totalmente relacionada com a sustentabilidade, nas vertentes ambiental, social e económica, 

contribuindo para a concretização de muitos dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda 

2030 estabelecida pelas Nações Unidas. 

No domínio do ambiente, o setor hídrico pode ser um motor de economia circular, nos serviços de 

abastecimento de água e gestão de águas residuais e águas pluviais, face à regulamentação mais 

proativa, e poderá servir como resposta aos desafios das alterações climáticas e do crescimento 

demográfico. Adicionalmente, a reutilização de efluentes tratados potencia a reutilização de nutrientes, 

sendo também de mencionar no contexto da economia circular, a valorização de lamas de ETA e de 

ETAR. 

Seria útil uma prática recorrente de reutilização de ART para a agricultura e aquacultura, ou como 

água não potável para utilização a nível do domicílio ou de pequenas comunidades. Tendo por objetivo 

a utilização de água de elevada qualidade apenas para fins como o consumo humano, o recurso a água 

de qualidade inferior para outros usos específicos favoreceria a redução na captação de água, embora 

exigisse tratamento suplementar, e consequentemente apresentasse custos adicionais. 

Com isto, a temática da reutilização de águas residuais tratadas surge como estratégia de 

desenvolvimento sustentável económico e proteção ambiental. 

Ainda que, a medição do progresso em “circularidade” no setor hídrico não seja fácil de realizar 

face ao atual estado de conhecimento, disponibilidade de dados e frequência de projetos, é, no entanto, 
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importante prosseguir o seu desenvolvimento, com medidas como o quadro de monitorização para a 

Economia Circular, o quadro de monitorização que avalia o progresso da economia circular na UE e nos 

seus Estados-Membros, que a Comissão Europeia tem estado a desenvolver. 

 

2.3. Potencialidades, benefícios e riscos associados à reutilização de 

águas residuais tratadas 
 

As águas residuais, mesmo tratadas, contêm compostos químicos, como sulfato de cálcio, sulfato 

de bário, fosfato de cálcio, hidróxido de sódio, entre outros, e microrganismos patogénicos provenientes 

das fezes e da urina, de entre as bactérias mais conhecidas estão os coliformes fecais, também 

chamados de termotolerantes, e as salmonelas, em concentração tanto mais reduzida quanto mais 

elevado o nível de tratamento. Deste modo, as ART são potencialmente usadas para fins não potáveis, 

como a agricultura, irrigação de parques públicos e campos de golfe, ou até mesmo, descarga de 

resíduos e controlo de poeiras (US EPA, 1998). 

O uso eficiente da água, compreendendo a componente da reutilização planeada como estratégia 

de combate à escassez de recursos hídricos, faz-se acompanhar de um conjunto de benefícios 

ambientais e socioeconómicos. Assim, ao uso de ART estão associados benefícios como (Messias, 

2012): 

 

a) Benefícios ambientais: 

- Permite reduzir o consumo de água de qualidade superior, contribuindo para a conservação 

dos recursos hídricos, com particular interesse nos locais com stress hídrico associado, ou seja, locais 

em que a procura por habitante, é maior que a capacidade de oferta do corpo hídrico; 

- Quando as soluções utilizadas para utilização de recursos hídricos passam pela utilização de 

soluções associadas a consumos de energia superiores aos utilizados na reutilização de ART, como é o 

caso da captação de água a grandes profundidades ou a dessalinização de água salgada ou salobra, a 

reutilização pode funcionar como medida de mitigação das alterações climáticas; 

- Os nutrientes presentes nas ART reutilizadas para a rega agrícola conduzem a uma 

diminuição da utilização de fertilizantes artificiais, prejudiciais ao meio ambiente; 

- As ART podem ser utilizadas para recarregar aquíferos, mas é importante ter presente que as 

águas subterrâneas são parte das captações para abastecimento público, industrial e para atividades 

agrícolas; 

- Para que os consumidores tenham confiança na reutilização de ART, estas terão que manter 

sempre uma qualidade satisfatória. Quando a água é descarregada nas linhas de água, em vez de 

reutilizada, embora exista legislação a cumprir, podem ocorrer descargas de efluente com qualidade 

inferior ao desejável, sem desvantagens de maior. A reutilização contribui também para mitigar 

situações de efluentes com tratamento inferior ao estipulado. 

 

b) Benefícios sociais: 

- O uso de ART na rega de produtos agrícolas, pode ser benéfico para a saúde pública, pois 

exige um controlo de qualidade mais rigoroso para a sua aplicação; 
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- Em zonas com quantidades reduzidas de água, a reutilização aumenta essa disponibilidade, 

podendo contribuir para o desenvolvimento económico local. 

 

c) Benefícios económicos: 

- Comparativamente às origens de águas superficiais e subterrâneas, o efluente de uma ETAR 

garante menos variações de qualidade e quantidade. Esta consistência pode conduzir a uma diminuição 

de custos associados à garantia de água para a indústria e a agricultura em particular, e em cenários de 

escassez de água (anos de seca); 

- A possibilidade de utilizar ART em utilizações específicas como a rega, contribui para a 

sustentabilidade dos recursos hídricos; 

- A utilização de ART na rega agrícola e paisagística permite uma diminuição da utilização de 

fertilizantes devido à presença de diversos nutrientes na mesma; 

- Em casos onde seja necessário construir infraestruturas com elevados encargos associados, 

como as captações de grande profundidade, dessalinização ou mesmo a construção de barragens, a 

reutilização poderá ter redução de custos associados à utilização de água; 

- A utilização crescente de recursos hídricos nos grandes centros urbanos, levará à construção 

de mais infraestruturas tanto para captação como para transporte, assim a reutilização poderá também 

reduzir os investimentos ou mesmo eliminá-los. 

 
Não obstante os benefícios recorrentes da utilização de ART, esta prática ainda não é muito 

utilizada em Portugal, e os motivos que concorrem para tal são de índole diversa. Existe ainda um certo 

receio, associado à falta de conhecimento, não só dos utilizadores, mas também dos próprios 

promotores de projetos de reutilização e das entidades envolvidas na sua aprovação e licenciamento 

(Monte, 2009). Ainda são apontados alguns fatores que afetam a viabilidade desta reutilização, tais 

como: 

a) Impactes ambientais: 

- A descarga de efluentes contendo substâncias tóxicas e perigosas, provenientes das 

indústrias, podem condicionar a qualidade dos efluentes e conduzir a problemas de saúde pública 

e ambientais; 

- O efluente tratado pode conter matéria particulada, associada ao tratamento na ETAR, e 

posteriormente colmatar o sistema de rega; 

b) Dificuldades de aceitação pública; 

c) Dimensão e dispersão de instalações; 

d) Distância entre a origem da ART e os potenciais utilizadores; 

e) Custos de instalação de sistemas de adução; 

f) Disparidade temporal face à sazonalidade da necessidade e regularização de caudais; 

g) Qualidade da água face ao uso final; 

h) Custos adicionais de tratamento visto que as ETAR atuais estão dimensionadas para 

descarga em meio hídrico - tratamento adicional (ajuste final face ao uso pretendido); 

i) Necessidade de criar um serviço diferenciado do abastecimento de água de reutilização e de 

água potável. 
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2.4. Aplicações da reutilização de águas residuais tratadas 
 

Face aos benefícios e riscos enumerados no subcapítulo anterior, as ART podem ter diferentes 

aplicações e dos aspetos mais significativos a avaliar ao equacionar a sua implementação são, segundo 

Monte e Albuquerque (2010): 

- A qualidade das ART, que depende do grau de tratamento; 

- O tipo de tecnologia associada ao tratamento das águas residuais; 

- O equilíbrio entre a procura e a oferta de água para reutilizar, ou seja, entre o volume de água 

necessário para determinada utilização e o volume disponível de ART; 

- As infraestruturas necessárias à concretização da reutilização, como reservatórios para 

armazenamento e sistemas de transporte e distribuição; 

- A sustentabilidade económica do projeto de reutilização; 

- A mitigação dos impactes ambientais e dos riscos de saúde pública associados à reutilização de 

ART. 

Segundo o autor citado anteriormente, a qualidade das ART é o fator mais importante na análise 

das possíveis aplicações de reutilização. As aplicações podem ser várias, no entanto as ART são 

preferencialmente utilizadas em práticas que requerem maiores necessidades de água e que sejam 

compatíveis com a qualidade típica dos efluentes da ETAR.  

A rega é o setor com maior procura de água, mas o tipo de aplicações induzindo ART vai-se 

ampliando à medida que a escassez de recursos hídricos se acentua, como sejam a reutilização 

industrial, usos recreativos e ambientais, entre outros. 

A utilização de ART na rega é importante e útil, pois permite que haja reciclagem de nutrientes 

entre os quais o fósforo que é um elemento químico essencial, mas de difícil recuperação e potencial 

poluente de solos e águas. No entanto, é importante referir que devem ser respeitadas as necessidades 

agronómicas da cultura, isto é, a quantidade de alguns elementos como o azoto, o fósforo e o potássio 

presentes na água de rega durante o ciclo vegetativo de uma cultura não deve exceder as quantidades 

que satisfaçam as necessidades da mesma. A água tratada poderá ser aplicada na rega agrícola, para 

fornecer água a viveiros de árvores e plantas, a culturas alimentares de cereais e fibras e forragens, e 

ainda ser utilizada como proteção contra geadas e na silvicultura. Na rega paisagística, a ART é usada 

em campos de golfe, faixas separadoras e margens de autoestradas, parques públicos, campus 

escolares, cemitérios e jardins residenciais. A utilização de ART na rega tem algumas condicionantes 

como a necessidade de criar uma zona tampão no local irrigado, nomeadamente, uma barreira física 

que mitiga dos impactes negativos da rega com ART, zonas de atividades fora da mesma, como por 

exemplo uma faixa de terreno não regado. Esta estratégia é também uma forma de promover o controlo 

à exposição de eventuais aerossóis formados na rega por aspersão e à drenagem da água não 

infiltrada. É obrigatório salvaguardar qualquer risco de saúde pública e evitar qualquer ligação cruzada 

com a rede de água potável.  

A utilização de ART para a indústria tem aplicação nos sistemas de água para 

arrefecimento/aquecimento, na lavagem de equipamentos e no combate a incêndios. À semelhança da 

reutilização de água tratada na rega, o uso de ART na indústria também tem a condicionante do risco de 

ligação cruzada com a rede de água potável e da formação de aerossóis. Neste tipo de aplicação existe 

ainda o risco do aparecimento de incrustações, corrosões e formação de filmes biológicos nas tubagens 



10  

da instalação. 

A ART pode ser aproveitada para a recarga de aquíferos com o objetivo de impedir ou atenuar o 

rebaixamento do nível freático, de proteger os aquíferos nas zonas costeiras contra a intrusão salina e 

de armazenar água no solo para utilizações futuras. A limitação deste tipo de aplicação é a possibilidade 

de contaminação das águas subterrâneas devido a efeitos toxicológicos dos compostos orgânicos 

presentes. 

Já a reutilização de ART para uso recreativo e ambiental consiste no seu uso como massas de 

águas naturais e/ou artificiais, com vista à prática de atividades recreativas como a pesca, desportos 

náuticos e à preservação/desenvolvimento de habitats. A ART é também aplicada para reforçar caudais 

de cursos de água e produção de neve. Não obstante do referido anteriormente, é necessário um 

grande controlo da qualidade da água a utilizar, de modo a não colocar a vida aquática em contacto com 

substâncias tóxicas e não fomentar o fenómeno de eutrofização nos rios e lagos. 

As ART podem ser empregues em algumas utilizações urbanas que consomem água potável 

sem que exista a necessidade de qualidade de água elevada, designadamente: descarga de 

autoclismos, lavagem de ruas, lavagem de contentores de resíduos urbanos, lavagem de veículos, 

varrimento de coletores, fontes, cascatas de água decorativas, combate a incêndios e ares 

condicionados. As maiores condicionantes são a exposição a aerossóis formados na lavagem de 

veículos e no combate a incêndios, bem como a formação de incrustações, corrosões e filmes 

biológicos. 

Face ao caso de estudo da presente dissertação de mestrado, nos capítulos 4 e 5 dar-se-á foco à 

reutilização de ART para rega paisagística, apresentando com mais detalhe os aspetos relevantes para 

aplicabilidade concreta num caso de estudo. 

 

2.5. Legislação aplicável 
 
Assegurar o bom estado ecológico das águas e a promoção da melhoria da sua qualidade 

quando se procede à reutilização de ART para as diversas aplicações, promoveu o estabelecimento de 

leis que devem ser cumpridas em matéria aplicável. 

Nos quadros seguintes Quadro 1 e Quadro 2, seguem peças legislativas com informação que 

regula a aplicação a dar à ART quando se implementa um sistema de reutilização.  

Os princípios orientadores da política portuguesa (Quadro 2) de gestão de recursos hídricos 

refletem, necessariamente, os princípios comunitários neste domínio (Quadro 1). 

O “X” denota que a legislação é aplicável para o uso assinalado. 
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Quadro 1 - Legislação comunitária com incidência na reutilização de ART. Fonte: adaptado de Monte 
e Albuquerque (2010). 
 

Legislação 
comunitária 

Diretiva: 
Conteúdo Rega  

Usos 
industrias 

Recarga de 
aquíferos 

Usos 
recreativos e 
ambientais 

n.º 91/676/CEE Nitratos X  X  

n.º 2006/118/CE 

Proteção das águas 

subterrâneas contra a 

poluição e 

deterioração 

X  X  

do Solo (em preparação) X    

n.º 96/61/CE 

Prevenção e Controlo 

Integrados da Poluição 

(IPPC/PCIP) 

 X   

n.º 2006/11/CE Substâncias perigosas  X   

n.º 2000/60/CE 
Diretiva do Quadro da 

Água 
  X X 

n.º 91/271/CEE 
Tratamento de águas 

residuais urbanas 
   X 

n.º 2006/7/CE Águas balneares    X 

n.º 92/43/CEE Habitats    X 

n.º 97/11/CE 
Avaliação de Impacte 

Ambiental 
   X 

Estratégia Temática dos Pesticidas e 

Mercúrio 
X    
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Legislação Portuguesa Conteúdo Rega 
Usos 

industrias 

Recarga de 

aquíferos 

Usos 

recreativos e 

ambientais 

Usos urbanos 

não potáveis 

DL n.º 236/98, de 1 de agosto 

Normas, critérios e objetivos de qualidade 

destinadas a proteger o meio aquático e 

melhorar a qualidade das águas em 

função dos seus principais usos 

X   X  

DL n.º 68/99, de 11 de março 
Poluição das águas por nitratos de origem 

agrícola 
X  X   

Portaria n.º 258/2003, de 19 de 

março 

Carta das zonas vulneráveis à poluição 

por nitratos 
X     

DL n.º 382/99, de 22 de setembro 

Perímetros de proteção para captações 

de águas subterrâneas destinadas ao 

abastecimento público 

X     

DL n.º 208/2008, de 28 de outubro 

Regime de proteção das águas 

subterrâneas contra a poluição e 

deterioração 

X  X   

DL n.º 56/99, de 26 de fevereiro 

Valores limite e objetivos de qualidade 

para a descarga na água e no solo de 

certas substâncias perigosas 

 X    

DL n.º 173/2008, de 26 de agosto 

Regime jurídico relativo à prevenção e 

controlo integrados da poluição 

(licenciamento ambiental) 

 X    

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro Lei da Água   X X  

DL n.º 77/2006, de 30 de março 
Complemento à transposição da Diretiva 

do Quadro da Água 
 X X X  

DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio 
Regime da utilização dos recursos 

hídricos 
  X   

DL n.º 152/97, de 19 de junho Tratamento de águas residuais urbanas    X  

DL n.º 197/2005, de 8 de novembro Avaliação de Impacte Ambiental    X  

Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 

23 de agosto 

Regulamento Geral dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Distribuição de 

Água e de Drenagem de Águas Residuais 

    X 

Quadro 2 - Legislação portuguesa com incidência na reutilização de ART. Fonte: adaptado de Monte e Albuquerque (2010).
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2.6. Panorama da reutilização de águas residuais tratadas em Portugal 
 

A agricultura é, em quase todos os países da UE, o setor que consome mais água. No conjunto 

de países da UE, o consumo de água para rega na agricultura atinge cerca de 55% do consumo total de 

água. Na Figura 1 encontra-se o uso percentual da água por setor na UE, em que cerca de 75% da 

água utilizada é de origem superficial, e cerca de 25% é água subterrânea, representando a água 

reutilizada ainda apenas uma reduzida contribuição (Krinner et al. 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) é um instrumento de política nacional 

para o uso eficiente da água e tem como principal objetivo a promoção deste uso apropriado da água, 

especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de 

escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos, sem pôr em causa as 

necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem como o desenvolvimento 

socioeconómico do país. Foi implementado para o período entre os anos 2012 e 2020. 

 O PNUEA está assim ligado à melhoria da eficiência de utilização da água e associado à 

consolidação de uma nova cultura de água em Portugal, através da qual este recurso seja 

crescentemente valorizado, não só pela sua importância para o desenvolvimento humano e económico, 

mas também para a preservação do meio natural numa ótica de desenvolvimento sustentável e respeito 

pelas gerações futuras. 

 A implementação eficaz do PNUEA requer articulação com outros mecanismos de gestão, tais 

como o Plano Nacional da Água (PNA), Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas (PGBH); Plano 

Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento das Águas Residuais (PEAASAR); Plano 

Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e Diretiva das emissões. 

Segundo o PNUEA, Portugal iniciou o século XXI com uma necessidade anual de água no 

território continental estimada em cerca de 7.500 milhões de m3, no conjunto dos três setores: urbano, 

agrícola e industrial. O setor agrícola, em termos de volume, é também em Portugal o maior consumidor 

de água (>80%). 

Não obstante, a procura total de água reduziu-se significativamente entre 2000 e 2009 (cerca de 

43%), sendo que vários fatores contribuíram para esta redução. No setor urbano, diversas entidades 

gestoras da distribuição de água de abastecimento fizeram um esforço considerável para reduzir as 

perdas nos sistemas de transporte e distribuição.  

9%

55%

26%

10% Energia

Agricultura

Abastecimento
público

Indústria

Figura 1 - Uso percentual da água por setor na UE. Fonte: (Krinner et al. 1999). 
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É notório que ineficiências no transporte, condução e utilização da água podem atingir montantes 

financeiros muito significativos na estrutura de custos da água e na necessidade de antecipação de 

investimentos para dar resposta à procura. 

Também através da redução de perdas, mas no setor agrícola, o aumento da eficiência global do 

uso da água a nível nacional foi conseguido pela implementação de medidas no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Rural (ProDeR) tais como as implementadas no campo das ações de sustentabilidade 

dos regadios públicos e modernização dos regadios coletivos e tradicionais, com a reabilitação e 

modernização de barragens e centrais hidroelétricas (APA e MAMAOT, 2012). 

Na Figura 2 retirada do PNUEA, é possível observar a redução na procura relativa de água para 

81%, por comparação de dados dos PNAs dos anos 2002 e 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainda que seja visível uma redução na procura de volumes de água tanto na UE, como em 

Portugal, esta ainda é acentuada, tornando assim mais evidente a necessidade de desenvolvimento de 

origens de água alternativas para satisfação do rápido crescimento das necessidades e a definição de 

estratégias e metas a alcançar. 

No contexto da reutilização das ART, a UE e os países pertencentes definem várias metas a nível 

nacional e conjunto, muitas delas quantitativas, para incentivar e acompanhar o desenvolvimento 

gradual desta temática.  

Na UE são utilizados anualmente cerca de 1.000 milhões de m3, correspondendo a 2,4% de ART, 

mas com o objetivo de chegar aos 6.000 milhões de m3 de ART (European Comission, 2017), sendo 

Portugal e Espanha considerados países onde o potencial da reutilização é elevado. 

Espanha é o país europeu com o maior volume de reutilização de ART, correspondendo a cerca 

de 13% do volume de ART e não estando o valor médio distribuído homogeneamente (Monte, 2012).  

Estes resultados são obtidos devido à sólida confiança que os utilizadores depositam no elevado 

nível de tratamento das águas, permanentemente verificado por meio do programa de monitorização da 

qualidade da água reutilizada. 

Já a nível nacional considera-se que a crescente relevância que a reutilização de ART assumiu 

nos últimos anos em termos de objetivo ambiental e de ecoeficiência não se traduziu nos resultados 

práticos que se expectavam face aos objetivos definidos (APA, MAOTE e AdP, 2015). “Portugal 

encontra-se muito longe de alcançar as metas previstas no PEAASAR II no que se refere à reutilização 

Figura 2 – Procura relativa de água por setor em 2000 e 2009. Fonte: (APA e MAMAOT, 2012). 
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de ART, o que não é muito compreensível à luz dos recursos hídricos do país”, referiu Batista Portugal 

em (Monte, 2009). 

As metas do PEAASAR II (2007-2013) foram as seguintes, no ano 2013: 

a) 90% da população servida com tratamento de águas residuais; 

b) Reutilização de 10% do volume de ART, correspondente a 50 milhões de m3/ano. 

Em 2012 a situação de execução do PEAASAR II traduziu-se por 75% da população servida com 

tratamento de águas residuais, com volume de ART a aproximar-se dos 500 milhões de m3/anuais. A 

disponibilidade de ART apresenta um paralelismo com a distribuição populacional, ou seja, está 

concentrada principalmente no litoral (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O volume de ART reutilizado é muito inferior à meta estabelecida no PEAASAR II, apesar do 

elevado potencial para a reutilização da água em determinadas aplicações, como o golfe, que se verifica 

principalmente nos grandes sistemas de águas residuais localizados no sul do país. 

Entre 2012 e 2016 verificou-se um aumento de instalações de tratamento de águas residuais, 

espelhando-se a continuação do investimento no setor, permitindo uma diminuição do volume de água 

residual que é descarregada no meio hídrico sem qualquer tipo de tratamento (ERSAR, 2017). 

Apesar de ser cada vez mais evidente a importância da necessidade de implementação de 

sistemas de reutilização de ART, em Portugal em são poucos os sistemas onde é efetuada a 

reutilização. 

Em 2016, das 266 entidades gestoras de sistemas de águas residuais (9 entidades gestores em 

alta e 257 em baixa), apenas 8% procederam à reutilização de ART, correspondendo a 7,8 milhões de 

m3, ou seja, cerca de 1,1% da ART em estações de tratamento. A reutilização de ART foi estabelecida 

em aplicações internas a esses sistemas, como sejam a lavagem de pavimentos e de equipamentos, 

águas de serviço, limpeza de coletores e rega de espaços verdes dos seus recintos. Verifica-se na 

Figura 3 – Disponibilidade de ART em Portugal Continental (excluindo aglomerados com <2000 
habitantes). Fonte: (Monte, 2009). 
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Figura 4, que em 2016, a maior parte desta ART, cerca de 86% do volume reutilizado teve aplicação 

predominantemente destinada a usos dentro do recinto da ETAR e apenas 14% foi fornecida a outras 

entidades para serem reutilizadas. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Com esta reutilização são conseguidos não só benefícios ambientais inerentes à conservação da 

água como também estão a suprir grandes percentagens dos seus consumos de água da rede pública 

nos seus subsistemas ao reutilizarem os efluentes das suas ETAR, resultando em menores despesas 

com a água de origem pública. 

 Pensa-se que a reduzida percentagem de reutilização de ART estará em grande parte 

relacionada com os custos de investimento necessários (tratamento adicional para afinamento e 

adução), o afastamento dos locais de aplicação, principalmente no que respeita às áreas agrícolas, e ao 

facto de não existirem mecanismos de apoio (nacionais e comunitários) direcionados à reutilização 

(Núcleo Regional Sul da APRH e Federação Nacional de Regantes 2015).  

 Apesar do PENSAAR - uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais (2014-2020) - destacar promoções de reutilização de águas residuais 

este refere que a relevância e o peso da reutilização dependerão do seu custo, incrementado pela 

necessidade de tratamento adicional, e do valor económico em comparação com as outras origens, 

ficando assim muito dependente dos mercados (Núcleo Regional Sul da APRH e Federação Nacional 

de Regantes, 2015). 

 Como estratégia para utilizar o potencial que Portugal tem em relação à reutilização de ART, 

ambientalistas da ZERO (Associação Sistema Terrestre Sustentável) propõem a articulação entre os 

ministérios do ambiente e da agricultura, florestas e desenvolvimento rural, já que existe uma 

capacidade de 35.000 a 100.000 ha de áreas agrícolas que poderiam vir a ser irrigadas com recurso a 

ART, promovendo a reciclagem de nutrientes. 

 

 

 

Figura 4 - Utilização interna e externa de ART. Fonte: (ERSAR, 2017). 
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3. Estratégia para implementação de um sistema de reutilização 

de águas residuais tratadas 

 

3.1. Aspetos gerais 
 
Um sistema de reutilização de ART é definido como o conjunto das infraestruturas que tratam as 

águas residuais a um nível adequado para subsequentes utilizações e as conduzem aos respetivos 

utilizadores (Monte e Albuquerque, 2010). 

A metodologia de construção de um sistema de reutilização de ART não tem nenhum aspeto 

particular que o diferencie do praticado em infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento 

de águas residuais, o essencial é que sejam respeitadas as normas de boas práticas construtivas. 

Cada sistema de reutilização de ART é um caso, condicionado principalmente pelas 

características quantitativas e qualitativas das ART, pelas características físicas do local, pelos tipos de 

utilização a atender e pela regulamentação sobre reutilização em vigor (Monte e Albuquerque, 2010). 

O sistema de reutilização de ART pode incluir todos ou alguns dos seguintes elementos: 

-  Planeamento; 

- Instalação de tratamento de águas residuais (destinada a afinar algumas características de 

qualidade do efluente da ETAR proveniente); 

- Reservatórios de armazenamento da água a reutilizar e sistema de distribuição da água 

reutilizável aos utilizadores, que pode incluir ou não estações elevatórias. 

A adicionar às normas de boas práticas construtivas, nos sistemas de reutilização de ART é 

impreterível a boa execução dos programas de operação e manutenção, devido à elevada fiabilidade na 

constância de produção do volume de água a fornecer ao utilizador e nas características de qualidade 

da água. 

Estes aspetos anteriormente mencionados são exigidos na prática da reutilização de águas 

residuais, através da legislação aplicável no subcapítulo 2.4, e por isso o processo de monitorização é 

necessário para definir as condições existentes, estabelecer tendências, e sobretudo garantir o 

cumprimento destes critérios de modo a minimizar os riscos ambientais e de saúde pública. 

Todas as etapas mencionadas – construtiva, de operação e manutenção e monitorização existem 

para que sejam assegurados os critérios de qualidade das ART, a sua reutilização se processe de forma 

segura e haja um controlo dos impactes ambientais do processo de reutilização ou do produto da 

reutilização. 

 

3.2. Fases de planeamento de um projeto de reutilização de águas 

residuais tratadas 

 
O desenvolvimento de um sistema de reutilização de ART à semelhança de qualquer projeto, 

deve passar pelo seu planeamento, segundo as fases esquematizadas na Figura 5. 

Assim, na fase de planeamento devem ser previamente identificadas as questões fulcrais, que 

poderão ser consideradas ao longo do desenvolvimento do projeto. 
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Definição de objetivos  

Os objetivos de um sistema de reutilização de ART têm foco em solucionar um problema de 

necessidade de água para determinadas utilizações e/ou proteger as águas superficiais por redução das 

cargas dos efluentes descarregados. Os objetivos, quando vários e diversificados, adquirem também 

graus de importância distintos. O objetivo geral de um sistema de reutilização de ART, passa por 

providenciar uma fonte de água alternativa, reutilizando o efluente de uma ou várias ETAR existentes na 

área compreendida no projeto. Havendo hipótese de reutilizar o efluente tratado da ETAR, o objetivo 

principal é a identificação e a caracterização de quais os tipos de utilizações a fazer com a ART. Por 

último, do objetivo principal decorrem os objetivos secundários, como seja o de assegurar um 

abastecimento garantido, em termos quantitativos – caudal – e qualitativos, ou de oferecer essa 

qualidade através de um tratamento eficaz da forma mais económica. 

 

Recolha de informação de base 

Após a definição dos objetivos a alcançar com a execução do sistema de reutilização de ART, é 

necessário fazer uma recolha de dados para ajudar na resposta a questões relativas ao projeto, tais 

como, a área a abranger, os possíveis utilizadores, as componentes do sistema espectáveis (a ETAR 

fornecedora da ART, a necessidade de tratamento complementar, o sistema de transporte da água), os 

tipos de impactes ambientais e socioeconómicos, as entidades a consultar e o público a consultar. 

 

Quadro 3 – Indicação dos dados base a recolher. Fonte: (Monte e Albuquerque, 2010). 

Dados sobre Exemplos 

Qualidade da água 

para o(s) uso(s) 

pretendido(s) 

Normas de qualidade em vigor no país, na UE ou noutros países; 

Requisitos de proteção da saúde pública, das águas subterrâneas. 

Caracterização da 

área a servir e do 

projeto 

Demografia: população, distribuição espacial e sazonal, taxa de crescimento; 

Socioeconómica: PIB/habitante, distribuição por setores de atividade 

(agricultura, comércio, indústria); 

Usos do solo: agricultura, floresta, indústria; 

Clima: precipitação, temperatura, ventos; 

Hidrologia: águas superficiais e águas subterrâneas (quantidade e qualidade, 

nível freático); 

Geologia: tipo e estrutura das rochas, risco sísmico; 

Entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água; 

Figura 5 – Fases do planeamento de um projeto de reutilização de águas. Fonte: adaptado de Monte e 
Albuquerque (2010). 
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Património natural: tipo e estrutura dos ecossistemas; espécies em risco; 

zonas húmidas naturais; 

Património histórico-cultural: sítios arqueológicos, locais de interesse 

histórico. 

Infraestruturas 

existentes e planeadas 

Sistemas de abastecimento de água e sistemas de águas residuais 

existentes: variações de caudal; processos de tratamento; capacidade 

instalada para transporte, tratamento e armazenamento; 

Infraestruturas planeadas. 

Sistema institucional Entidades oficiais com intervenção legal no desenvolvimento do sistema. 

Envolvimento do(s) 

público(s) 

Entidades e outros eventuais interessados e/ou potencialmente afetados; 

Formas de comunicação. 

 

Prospeção do mercado dos utilizadores 

Uma vez que é inexistente a legislação que determine o uso obrigatório de ART para 

determinadas aplicações, o processo de identificação de potenciais utilizadores de águas deste tipo, 

baseia-se na comparação que o utilizador faz entre o custo unitário da água que consome e o custo 

unitário que passará a pagar se reutilizar ART. 

O custo unitário destas águas depende fundamentalmente dos seguintes fatores: 

– Qualidade do efluente da(s) ETAR(s) comparativamente às características de qualidade 

pretendidas pelo utilizador; 

– Volume de água solicitado, estimado para o ano normal e para anos secos e húmidos, bem 

como para o ano seco considerado crítico; 

– Caudal máximo diário requerido pelo utilizador; 

– Distância do utilizador à ETAR de onde provêm as ART; 

– Meio de distribuição/transporte da ART, pois se for através de tubagens, a diferença das cotas 

topográficas é importante. 

Não obstante a relevância do fator custo das águas, o valor que as ART pode assumir para o 

utilizador depende também do grau de satisfação das necessidades quantitativas existentes com a água 

do abastecimento tradicional, da evolução previsível do custo desta água tratada, de estímulos que 

possam existir à reutilização, seja por legislação ou pela atuação das autoridades do sector. Fator não 

menos importante pode ser a própria consciencialização que o utilizador tem do valor ambiental da 

reutilização. 

Na fase de prospeção do mercado dos utilizadores, o promotor do projeto deve contactar a 

autoridade regional gestora de recursos hídricos da região – a Administração de Região Hidrográfica 

(ARH) – e os potenciais utilizadores. Consequentemente, os interessados em utilizar a ART, ou seja, os 

potenciais utilizadores farão a sua solicitação, no entanto das várias solicitações recebidas devem ser 

atendidas aquelas que apresentem 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 

(IRAR, 2007).   
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 Para garantir que as águas a disponibilizar serão utilizadas, antes de se iniciar qualquer 

investimento, deverá ser estabelecido um contrato entre cada utilizador e a entidade promotora do 

projeto. Este deverá conter alguns aspetos como: 

– Período de duração do contrato; 

– Volume de água a fornecer e variações admissíveis; 

– Características da água a fornecer: origem (identificação da ETAR), qualidade, pressão; 

– Utilizações permitidas para a água a fornecer; 

– Identificação da área de aplicação da água reutilizável; 

– Proibição de utilização da água em usos não previstos no contrato ou fora da área nele definida; 

– Início da utilização; 

– Tarifa da água; 

– Responsabilidade pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de ART; 

– Obrigatoriedade de notificação de ocorrência de problemas; 

– Inspeção do sistema de reutilização; 

– Outras obrigações e responsabilidades das partes envolvidas; 

– Indemnizações por abandono prematuro do projeto; 

– Definição dos critérios de prioridade de fornecimento e de rateio em cenários de escassez. 

Conforme Mills e Asano (1996), as falhas na implementação de projetos, no que respeita a 

atrasos no seu desenvolvimento e na estimativa irrealista da procura de água, advêm quase na íntegra 

do não estabelecimento deste acordo com força legal.  

 

Identificação e avaliação das alternativas do projeto 

Nesta fase do projeto, devem ser estabelecidas as soluções que possibilitam a concretização dos 

objetivos inicialmente estabelecidos. 

À semelhança de outros projetos de desenvolvimento de recursos hídricos, o estabelecimento de 

soluções alternativas decorre da consideração de fatores de natureza distinta, como: questões de 

engenharia, viabilidade económico-financeira, impactes ambientais e sociais, fatores legais e 

institucionais, aceitação pública e avaliação do mercado de utilizadores. 

Na formulação das soluções alternativas, concomitantemente à reutilização de ART como 

possibilidade de abastecimento de água ao projeto, devem ser consideradas outras origens de água 

(superficial, subterrânea, dessalinizada e outras) para dar suporte aquando à análise das alternativas, e 

devem ser estudadas com pormenor suficiente para possibilitar uma análise técnico-económica, a um 

nível próximo de um estudo prévio. 

As alternativas formuladas devem considerar (Asano et al. 2007):  

a) Caracterização da área interessada em termos de: clima, geologia, hidrologia, uso do solo e 

demografia; 

b) Descrição das origens de água alternativas existentes: infraestruturas existentes e previstas, 

capacidade instalada, qualidade das águas, tendências de utilização futura, tarifas praticadas, subsídios, 

entidades gestoras, problemas da gestão; 

c) Descrição das origens de ART: infraestruturas existentes e previstas, capacidade instalada, 

variações horárias e sazonais de caudal e de qualidade das águas residuais brutas, possível 
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necessidade de controlo na origem de poluentes suscetíveis de condicionar a reutilização; 

d) Tratamento requerido para satisfação dos requisitos de descarga no meio recetor e para 

reutilização; 

e) Avaliação do mercado de utilização de ART: metodologia de análise, inventário dos potenciais 

utilizadores e resultados da avaliação; 

f) Análise de alternativas ao projeto, uma das quais deve ser a não realização do projeto, e várias 

outras alternativas de reutilização quanto a: 

– Níveis de tratamento a atingir e processos de tratamento; 

– Traçados dos sistemas de distribuição das ART aos utilizadores, localizações de 

reservatórios para armazenamento e de estações elevatórias; 

– Estudo energético; 

– Custos de operação e manutenção; 

– Impactes ambientais e sociais. 

 
 

Identificação e avaliação das alternativas do projeto 

Ainda nesta fase de planeamento e após a análise comparativa das soluções alternativas 

estudadas é identificada a solução apropriada que deverá ser desenvolvida e concretizada.  

A alternativa selecionada deve originar uma “Solução em plano” que deve conter:  

– A lista de potenciais utilizadores; 

– A descrição da solução selecionada; 

– Os critérios de dimensionamento adotados; 

– A relação entre a procura de ART e a variabilidade de produção das mesmas; 

– As eventuais reservas de origens de água; 

– Plano da execução do projeto; 

– Plano de exploração do projeto; 

– Plano de financiamento do projeto e de recuperação dos seus custos. 

De referenciar que este documento, se completo, especificará as fontes e os timings do 

financiamento para a construção, a política de tarifas a praticar, a atribuição de custos entre os 

benefícios derivados da reutilização e da inerente redução de poluição, o valor total de rendimento do 

projeto e análises de sensibilidade a variações das condições de base. 

Este documento é posteriormente apresentado aos parceiros interessados no projeto, às 

autoridades da administração nos seus diversos níveis, às autoridades ambientais, reguladoras, 

entidades financiadoras, aos potenciais utilizadores e ao público em geral. 

 

3.3. Instalações e alternativas de tratamento de águas residuais 

3.3.1. Notas introdutórias 

 
Em sistemas de reutilização de ART, na instalação de tratamento, a água residual poderá ser 

submetida a tratamento terciário, pois supõe-se que previamente na ETAR a água residual já terá 

passado por fases de tratamento secundário, produzindo um efluente tratado com qualidade possível de 

ser descarregado em meio recetor.  
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As instalações de tratamento, bem como o tratamento submetido às águas residuais numa ETAR 

cujo o efluente se pretende utilizar não diferem dos aplicados a uma ETAR projetada com os objetivos 

de salvaguarda do meio recetor.  

Para afinação de determinadas características do efluente é possível realizar um tratamento 

complementar em função do propósito de reutilização, através de operações e processos já conhecidos 

do tratamento clássico de águas residuais ou de águas naturais para abastecimento público ou 

industrial. Dependendo do fim pretendido para a reutilização da água e do meio recetor, um sistema de 

reutilização de ART,  pode incluir os seguintes elementos: 

– Reservatório de regularização do efluente a submeter ao tratamento complementar para 

posterior reutilização; 

– Instalações de tratamento complementar às existentes na(s) ETAR(s); 

– Reservatórios de armazenamento; 

– Rede de tubagens de distribuição e aplicação da ART; 

– Estações elevatórias; 

– Medidores de caudal abastecido. 

 

3.3.2. Tratamentos para remoção de poluentes 

 
As águas residuais são submetidas a vários níveis de tratamento com vista à remoção de 

poluentes. Estes poluentes podem ser misturas de compostos químicos, de natureza orgânica e 

inorgânica, dissolvidos, suspensos ou em forma de coloide. 

Os níveis de tratamento classificam-se por ordem crescente de eficiência de remoção de 

poluentes, em: 

• Tratamento preliminar - Processos físicos responsáveis pela mistura das águas residuais e pela 

remoção de sólidos flutuantes e grosseiros em suspensão, como por exemplo, plásticos, areias, restos 

de comida. Compreendem-se as operações unitárias de gradagem, trituração, desarenação, 

desengorduramento (Metcalf e Eddy, 2003). 

• Tratamento primário – Tratamento de águas residuais por qualquer processo físico e ou químico 

que envolva a decantação das partículas sólidas em suspensão, ou por outro processo em que a CBO5 

das águas recebidas seja reduzida de, pelo menos, 20% antes da descarga e o total das partículas 

sólidas em suspensão das águas recebidas seja reduzido de, pelo menos, 50% (DL n.º 152/97, de 19 de 

junho). 

• Tratamento secundário - Tratamento de águas residuais que envolve geralmente um tratamento 

biológico com decantação secundária ou outro processo que permita respeitar os seguintes valores (DL 

n.º 152/97, de 19 de junho): 

- [CBO5 sem nitrificação] = 25 mg/l O2 ou % mínima de redução entre 70 e 90; 

- [CQO] = 125 mg/l O2 ou % mínima de redução = 75; 

- [SST] = 35 mg/l O2 ou % mínima de redução = 90; 

Caso a água após tratamento secundário cumpra os parâmetros em análise referidos na respetiva 

legislação, DL n.º 236/98 de 1 de agosto, esta pode ser descarregada em meio recetor. No entanto, 
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poderá ser necessário aplicar um tratamento avançado. 

• Tratamento Avançado ou Terciário – Tratamento de águas residuais urbanas por qualquer 

processo e ou por qualquer sistema de eliminação que, após a descarga, permita que as águas 

recetoras satisfaçam os objetivos de qualidade que se lhes aplicam (DL n.º 152/97, de 19 de junho). Os 

processos utilizados para os efeitos enunciados, são designadamente: Coagulação-floculação-

sedimentação, filtração, nitrificação-desnitrificação, adsorção em carvão ativado e osmose inversa. 

 

3.3.3. Tratamentos para remoção de organismos patogénicos 

 
Quando o objetivo do tratamento das águas residuais é a posterior reutilização da água tratada 

para rega, é necessário aplicar um tratamento complementar para garantir a produção de água com 

qualidade adequada que não provoque riscos significativos do ponto de vista sanitário. O tratamento 

complementar passa pela remoção de microrganismos patogénicos que possam estar presentes na 

água a reutilizar. 

São diversos os processos de tratamento mais utilizados com esta finalidade: lagoas de 

maturação e desinfeção recorrendo à cloragem, ozonização ou radiação em canais de UV. 

As lagoas de maturação são lagoas de baixa profundidade, entre 0.8 m e 1.2 m (SABESQ, 2009) 

e o principal objetivo para a sua utilização é a remoção de patogénicos. A eficiência do processo 

aumenta com o número de lagoas pelas quais a água em tratamento passa. Pretende-se provocar a 

inativação dos microrganismos patogénicos expondo-os a condições ambientais adversas, diferentes do 

seu habitat natural, tais como: forte exposição da luz solar, particularmente da radiação UV do espectro 

solar, favorecida pela grande área de superfície livre das lagoas, elevado pH, temperatura inferior à do 

corpo humano. A predação por outros organismos, que ocorre no ecossistema das lagoas constitui outro 

fator que favorece a remoção de agentes patogénicos da água a tratar (Monte, 1994). 

A desinfeção proporciona a eliminação dos microrganismos patogénicos através do uso de 

desinfetantes, tais como o calor e a luz natural, radiação (raios ɣ), halogénios e ozono, filtração, 

adsorção, coagulação, sedimentação (processos físicos, químicos e mecânicos). A função do 

desinfetante pode ser a de danificar a membrana celular, de alterar a permeabilidade celular, de alterar 

a natureza coloidal do protoplasma ou de inibir a atividade enzimática do microrganismo. 

Na escolha do desinfetante a utilizar são importantes fatores como: eficiência, custo de 

investimento, de operação e manutenção, facilidade de transporte e armazenamento na ETAR, 

facilidade de aplicação e controlo, segurança, impacte ambiental e formação de substâncias 

cancerígenas. 

Os processos de desinfeção mais comuns descrevem-se nos parágrafos seguintes. 

• Cloragem – o cloro é o desinfetante mais utilizado, devido à sua facilidade de aplicação, baixo 

custo económico e boa eficiência. A eficiência deste reagente depende de algumas características da 

água residual a tratar, designadamente: pH, temperatura, grau de mistura, tempo de retenção, natureza 

e concentração dos microrganismos a eliminar, tipo e concentração de espécies com o elemento cloro. 

A sua ação pode ser dificultada pela presença de partículas em suspensão, que protegem os 

microrganismos da ação do cloro. 

Apesar do cloro ser o desinfetante mais utilizado, ao reagir com compostos orgânicos pode levar 
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à formação de trihalometanos (THM). Os THM são um grupo de compostos orgânicos que se 

consideram derivados do metano (CH4), e que na sua molécula, três dos seus quatro átomos de 

hidrogénio foram substituídos por um igual número de átomos dos elementos halógenos (cloro, bromo e 

iodo). Formam-se quando há contacto entre os reagentes, cloro e percursores orgânicos, e decorre 

enquanto houver a presença do reagente limitante, principalmente o cloro livre. 

De acordo com um estudo realizado sobre a relação do uso de cloro nas ETAR, pensa-se que a 

presença de THM formados possa ter efeitos nocivos na saúde humana, pela possibilidade de existir 

uma correlação entre as águas de abastecimento tratadas e o cancro. Como consequência deste 

estudo, a Agência de Proteção Ambiental propôs, em 1978, o limite máximo permissível de 100 µg/l 

THM para águas de abastecimento. Ainda que não existissem provas concretas de que estes 

compostos pudessem ser nocivos à saúde, o limite foi proposto com objetivos preventivos. 

• Ozonização – o ozono é um bom desinfetante, que não conduz à formação de compostos 

secundários possíveis de serem nocivos para a saúde pública e tem como vantagem a sua rápida 

decomposição em oxigénio após a utilização, produzindo efluentes com elevado teor em oxigénio 

dissolvido. A instabilidade da molécula de ozono exige também uma aplicação mais condicionada do 

processo, pelo que a produção do ozono é feita no local de utilização, sendo esta uma operação 

complexa. O processo mais eficiente de produção de ozono é por meio de descarga elétrica de alta 

voltagem numa corrente de ar, associando assim elevados encargos financeiros ao processo de 

ozonização (Monte, H, Contributo para a utilização de águas residuais tratadas para irrigação em 

Portugal 1994). 

• Radiação UV – a radiação UV é bastante utilizada em ETAR, pois apresenta uma boa eficiência 

e encargos médios em comparação com a ozonização. Este processo consiste na incidência de 

radiação UV de espetro eletromagnético entre 100 e 400 mm. A radiação é absorvida pelos ácidos 

nucleicos dos microrganismos, entre os 220 e 320 mm (Metcalf e Eddy, 2003), o que provoca a morte 

das células. É de simples operação, requer pouco espaço e pode ser aplicada em canais abertos ou em 

tubagem fechada. A sua eficiência diminui na presença de elevadores teores de sólidos suspensos, que 

se refletem na cor e turvação, e de matéria orgânica em solução, que pode absorver ou reagir com a 

radiação (Monte, 1994). 

De forma a melhorar os processos de desinfeção, submeter previamente a água residual a uma 

filtração é importante. Com a aplicação do sistema de filtração removem-se os sólidos suspensos que 

ainda permanecem na água residual em tratamento e que não foram previamente removidos na linha de 

tratamento. Consequentemente, a filtração prévia contribuiu para o aumento da eficiência dos processos 

de desinfeção, pois diminui a turvação da água e o facto de remover pequenas partículas irá permitir a 

remoção de produtos químicos e metais prejudiciais. A escolha do filtro a utilizar depende do caudal que 

se pretende tratar e da dimensão das partículas presentes (Metcalf e Eddy, 2003). 

Ainda que após os tratamentos efetuados na ETAR permitam qua a ART apresente a qualidade 

necessária para reutilização, a qualidade da ART que chega ao utilizador por vezes pode não ser 

exatamente a mesma que saiu da estação. 

É necessário ter especial atenção ao fenómeno de reaparecimento de microrganismos, como 

consequência de possíveis alterações químicas, físicas e microbiológicas que possam ocorrer ao longo 

do sistema de distribuição. Os parâmetros que influenciam o crescimento de microrganismos são, 
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designadamente: o tempo de retenção da água no sistema, o pH e temperatura, a concentração de 

nutrientes, as condições de arejamento, e o material das tubagens (rugosidade).  

Caso haja um foco de reaparecimento, este pode provocar a contaminação do efluente tratado, 

levando ao crescimento dos microrganismos e ao desenvolvimento de biofilmes no sistema de 

distribuição. Como prevenção, deve injetar-se uma quantidade de cloro de forma a assegurar a 

manutenção de 0.2 mg/l de cloro residual nos reservatórios e as tubagens devem sofrer periodicamente 

uma cloragem (Bixio e Wintgens, 2006). 

A Figura 6 representa diversas linhas de combinação de operações e processos unitários de 

tratamento de águas residuais, conduzindo à produção de efluentes primários, secundários e terciários, 

com vista à irrigação. 

Na reutilização de ART para rega, não é necessário retirar todos os nutrientes presentes, 

particularmente os nutrientes essenciais, indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento das plantas, 

como o azoto e o fósforo. Contudo isto requer o conhecimento prévio do tipo de culturas que serão 

irrigadas e o tipo de solo existente no local, de forma a não serem excedidas as necessidades 

agronómicas das plantas. A reutilização de ART, quando bem planeada, poderá possibilitar também a 

reutilização de nutrientes, funcionando como fertilizantes de culturas, o que permite reduzir a utilização 

de fertilizantes tradicionais. 

 

Figura 6 - Combinação de operações e processos unitários de tratamento de águas residuais com vista a 
recuperação para irrigação. Fonte: adaptado de Monte (1994). 
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3.4. Sistemas de armazenamento e distribuição de águas residuais tratadas 

3.4.1. Notas introdutórias 

 

Os sistemas de armazenamento e de distribuição de ART devem assegurar a disponibilidade do 

volume de água requerido para garantir a operação da reutilização, bem como fazer a gestão de 

volumes necessários sazonalmente ou em eventuais situações de emergência e controlo de caudais. 

Caso o sistema não tenha capacidade de armazenamento para fazer face a situações de 

emergências (como as decorrentes de um incremento de consumo resultante de períodos de seca ou 

em caso de paragem do funcionamento da ETAR ou de interrupção no funcionamento das tubagens de 

alimentação), deverá ter, pelo menos, uma origem de água alternativa, natural ou de reserva, para 

satisfazer os consumos. 

As redes de distribuição de ART devem ser projetadas de modo a permitirem uma utilização em 

função das necessidades e de forma contínua, no entanto devem também permitir o funcionamento do 

sistema de forma intermitente, pois consumos para diferentes aplicações de reutilização apresentam 

restrições de época ou períodos do dia para a utilização de água, caracterizados por solicitações 

diferentes ao longo do dia, da semana, do mês e do ano (fatores de ponta característicos). 

Aquando da execução do projeto deverá também ser previsto o destino final das águas retidas no 

interior das condutas, caso a qualidade destas estiver alterada e seja imprópria a sua utilização. 

O sistema de transporte e distribuição deve ser pensado de forma integrada com o sistema de 

armazenamento a montante, como mostra a Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Sistemas de armazenamento 
 

 Aquando da reutilização de ART, a utilização de reservatórios de armazenamento é aconselhada 

para reserva de efluentes tratados na ETAR durante o dia, que apenas serão distribuídos durante a 

noite para rega de jardins públicos.  

Os sistemas de armazenamento podem ser classificados de acordo com os critérios de 

funcionamento e construção, como apresentado no Quadro 4. Esta classificação e o dimensionamento 

hidráulico dos reservatórios respeitam as regras utilizadas para os reservatórios de água potável e 

estabelecidas no Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de agosto. 

Figura 7 – Componentes de um sistema de armazenamento e distribuição de águas residuais tratadas. 
Fonte: (Monte e Albuquerque, 2010). 
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Quadro 4 – Classificação dos sistemas de armazenamento de acordo com vários critérios. Fonte: 
(Monte e Albuquerque, 2010).  

Critério de Classificação Classificação 

Armazenamento 

- Em paralelo 

- Em série 

- De longa duração 

Sistema de alimentação  
- Gravítico 

- Por bombagem   

Capacidade 

- Pequenos 

- Médios 

- Grandes 

Implantação 

- Enterrados 

- Parcialmente enterrados 

- Elevados 

Cobertura 
- Fechado com campânula móvel  

- Fechado com campânula fixa 

Forma em planta 

- Circular 

- Quadrangular 

- Retangular 

Materiais de construção 

- Reservatório ou tanque em betão armado 

- Reservatório ou tanque metálico 

- Lagoas em terra 

 

Na Figura 8, encontra-se um exemplo de um sistema de armazenamento, com uma visualização 

dos volumes a contabilizar para o dimensionamento hidráulico da infraestrutura. Os mesmos permitem a 

gestão de volumes de água sazonais, através do armazenamento de longa duração. Os consumos de 

água em atividades de reutilização são, normalmente, mais elevados do que a média nos meses de 

Verão, sendo inferiores à média nos meses de Inverno (Monte e Albuquerque, 2010). 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8 - Representação esquemática do sistema de armazenamento. Fonte: adaptado de Monte e 
Albuquerque (2010). 
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Os reservatórios devem ser fechados e devem estar devidamente sinalizados, por conterem água 

não potável. A seleção do tipo de estrutura de armazenamento a usar, tanques em betão ou metal ou 

lagoa de terra, depende grandemente de fatores como o tipo e as características do solo, a topografia, a 

área disponível, o período de armazenamento, o clima, a localização do nível freático, os períodos e 

frequência de utilização, bem como dos custos de investimento, operação e manutenção. 

 Embora existam situações em que seja preciso construção/utilização de reservatórios, estão 

associados alguns problemas que devem ser controlados como, estagnação do efluente, perda de cloro 

residual, entre outros… 

Face aos problemas mencionados anteriormente, podem ser adotadas várias estratégias para a 

sua minimização e até resolução. 

A aplicação de sistemas de arejamento é a solução mais eficiente, pois resolve paralelamente o 

problema da falta de oxigénio, mantendo as condições aeróbias, e o problema da estratificação térmica, 

eliminando-a. Outras estratégias possíveis de adotar são a cloragem, que controla o crescimento de 

microrganismos, e a recirculação, que promover a circulação da água, evitando zonas mortas e 

mantendo um residual de cloro livre (Metcalf e Eddy, 2003). 

 

3.4.3. Sistemas de distribuição 

 
A distribuição de ART para reutilização pode ser efetuada pela entidade gestora ou por terceiros 

mediante concurso (IRAR, 2007). 

Os sistemas de distribuição de ART devem ser elaborados e dimensionados à semelhança de 

uma rede de distribuição de água para consumo humano, com base nos caudais de ponta horária, 

sendo os volumes de armazenamento estimados com base nas necessidades (Monte e Albuquerque, 

2010). 

Devem definir-se medidas de segurança exigentes de modo a salvaguardar-se a saúde pública. A 

distribuição do efluente tratado deve ser efetuada através de uma rede específica, com traçado definido 

em função dos pontos de consumo, que devem conter instrumentos de medição, para que haja controlo 

da ART e não aconteça a utilização indevida desta rede por parte da população e a contaminação da 

rede de abastecimento de água para consumo humano. Ainda na rede de distribuição deve haver 

controlo do tempo de retenção, para que não haja deterioração da qualidade da água. 

A clara identificação das tubagens, o afastamento das mesmas entre diferentes redes e a 

limitação de acessos à rede de distribuição de ART são cuidados que se devem ter aquando o 

planeamento da rede de distribuição. 

As tubagens e acessórios dos sistemas de abastecimento devem ser identificados de forma clara, 

sem ambiguidades recorrendo à utilização de uma única cor, marcação e etiquetagem. Na Figura 9, 

exemplifica-se o tipo de identificação que as tubagens dever ter. Estas devem de cor roxa, com a 

inscrição “Água reutilizada, não beber”, em lados opostos do tubo. Esta identificação deve ser utilizada 

para diferenciar as condutas de água reciclada das condutas de água potável (azul) e gasodutos 

(amarelo). 
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Todos os dispositivos de fecho de câmaras de válvulas, num sistema de abastecimento de ART, 

devem conter uma inscrição moldada na superfície da tampa, e ter um formato que não seja compatível 

com outros dispositivos dos sistemas de fornecimento de água para consumo humano ou de drenagem 

de águas residuais (Figura 10). 

As juntas devem distinguir-se das juntas de outros dispositivos de diferentes sistemas de 

abastecimento de água, de modo a evitar contaminação das águas através de ligações cruzadas. Como 

tal, as mangueiras e juntas de ligação utilizadas num sistema de ART não devem ser utilizadas noutro 

sistema. Quando os dispositivos de ligação de mangueiras de agua potável se localizam a distâncias 

inferiores a 18 metros dos de ART, devem ambos estar devidamente assinalados com letreiros (Figura 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda para prevenir a contaminação das águas para consumo, a distância a que se colocam as 

tubagens dos diferentes sistemas, ART, água para consumo ou de drenagem de águas residuais, tem 

uma importância muito grande. Devem ser definidas distâncias mínimas, horizontal e vertical, entre 

tubagens. A lei portuguesa apenas se refere a distâncias mínimas entre tubagens dispostas 

independentemente da sua posição. No que diz respeito a distâncias horizontais poderão ser seguidos, 

por exemplo, os valores de referência utilizados em casos de reutilização de águas em São Francisco, 

no estado da Califórnia, dos Estados Unidos da América (EUA) (AWWA, 2005). 

Os contadores das diferentes redes também devem ser colocados a uma distância mínima, 

Figura 9 - Exemplo de identificação de tubagens de ART. 

Figura 11 – Ligação rápida identificada 
com etiqueta. 

Figura 10 – Sinalização da câmara de válvula. 
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horizontalmente. Esta distância não deve ser inferior a 3 metros, de acordo com o que se pode ver na 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à distância vertical entre tubagens, a NP 4434:2005 sugere que sejam 

respeitados os afastamentos mínimos impostos no n.º 3 do Artigo 24º, do Decreto-Regulamentar n.º 

23/95, de 23 de agosto. 

 A implantação de condutas de ART deve ser num plano inferior às condutas de água potável e 

superior aos coletores de águas residuais, sendo as distâncias entre estes no mínimo de 1 metro. Se for 

impossível a disposição em regra, devem ser adotadas proteções especiais, de forma a garantir 

proteção eficaz contra possível contaminação (Quadro 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a distância horizontal mínima entre tubagens, dado que a lei portuguesa é omissa em 

relação às redes de abastecimento de ART, os valores de referência adotados serão os utilizados em 

São Francisco, no estado da Califórnia, dos EUA (AWWA, 2005). 

Não são permitidas instalações de tubagens de ART a menos de 1,20 metros das tubagens de 

água potável. As tubagens que se encontrem entre 1,20 e 3 metros de distância necessitam de 

Figura 12 – Distância horizontal mínima entre contadores de redes diferentes. Fonte: adaptado de 
AWWA (2005). 

Quadro 5 - Distância vertical mínima entre tubagens. Fonte: adaptado de AWWA (2005).   
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proteções, e a partir dos 3 metros de distância entre tubagens de redes diferentes já não existe qualquer 

restrição (Quadro 6). 

 

 

 

   

Quadro 6 - Distância horizontal mínima entre tubagens. Fonte: adaptado de AWWA (2005).   
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4. Utilização de águas residuais tratadas em rega paisagística 
 

4.1. Notas introdutórias 
 

A reutilização de ART, não sendo imposta como obrigatória, é claramente uma prática a incentivar 

e a seguir sempre que possível e adequada, sob a análise do caso concreto e da respetiva viabilidade 

técnica e económica 

A rega paisagística, uma das principais formas de reutilização de ART, consiste na rega de 

espaços verdes ornamentais, designadamente: parques e jardins, separadores de autoestradas e 

relvados de campos desportivos, como os campos de golfe. 

A crescente prática de reutilização da água tem conduzido ao desenvolvimento de 

regulamentação, sob várias formas, como diretivas, normas, recomendações e regulamentos (Monte e 

Albuquerque, 2010). 

Os regulamentos sobre recuperação e reutilização de águas residuais são essenciais (Angelakis 

et al. 1999), pois estabelecem as referências debatidas e aceites para o uso adequado das mesmas. 

Estes princípios devem ser recomendados nomeadamente em diplomas que definem políticas 

públicas a nível nacional, como o Programa de Acompanhamento e Mitigação dos Efeitos da Seca 

2005, o PNUEA e o Plano Estratégico para o Abastecimento. A nível europeu, o princípio da reutilização 

da água está claramente afirmado no artigo 12.º da Diretiva 91/271/CEE relativa ao tratamento de águas 

residuais, o qual refere que os Estados Membros da UE devem reutilizar as ART sempre que 

apropriado. 

Dos diplomas nacionais em vigor, o mais relevante para a reutilização de ART a nível de rega 

agrícola e paisagística é o DL n.º 236/98, de 1 de agosto, com normas, critérios e parâmetros de 

qualidade destinadas a proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus 

principais usos. Estes usos poderão ser, especificamente: água para consumo humano, suporte de vida 

aquícola, águas balneares e águas de rega. 

Têm ainda sido realizados alguns progressos no sentido de dotar o meio técnico com 

instrumentos de apoio a uma prática sustentada de reutilização, de que é exemplo a NP 4434:2005, 

norma portuguesa relativa à reutilização de águas residuais para rega, a recomendação IRAR 

nº02/2007 sobre utilização de água residuais tratadas e o Guia Técnico “Reutilização de Águas 

Residuais”, da ERSAR. 

A NP 4434:2005 está em conformidade com os critérios indicados no anexo XVI do DL n.º 236/98 

e estabelece os requisitos de qualidade das ART a utilizar na rega. Define ainda os critérios de escolha 

de equipamentos e processos de rega, assim como os procedimentos a adotar na proteção e 

monitorização ambiental nas zonas regadas com águas residuais. A Norma aplica-se exclusivamente à 

utilização de águas residuais sujeitas a tratamento em ETAR, aplicáveis na rega agrícola e paisagística 

(IPQ, 2005), e pretende ajudar na proteção da saúde pública, das culturas, dos solos e da qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas. 

Surgida no mesmo âmbito da norma, a recomendação IRAR n.º 02/2007 pretende regulamentar 

aplicação de ART e orientar as entidades gestoras dos sistemas multimunicipais e municipais de 

saneamento de águas residuais. É referido, por exemplo, que as entidades gestoras devem efetivar 

contratos com os potenciais utilizadores, para que sejam definidos os volumes máximos diários que a 
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entidade gestora ou distribuidora se obriga a garantir. 

Ainda na recomendação IRAR n.º 02/2007, sugere-se que sejam distinguidos dois tipos de 

tarifários: o de saneamento, aplicado aos utilizadores que entregam efluentes, situação em que são 

suportados custos com a recolha e o tratamento necessário à descarga em meio hídrico, e o de venda 

de ART, aplicado aos utilizadores que adquirem o produto, suportando custos adicionais provenientes 

da atividade de tratamento e distribuição de águas residuais aptas à reutilização. 

A utilização de ART na rega de jardins públicos (rega paisagística) depende de autorização da 

entidade qualificada em matéria de licenciamento dos recursos hídricos, em Portugal Continental, é a 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através dos departamentos de Administração de Região 

Hidrográfica (ARH) e mediante parecer favorável da autoridade de saúde competente e do 

preenchimento dos devidos requerimentos. 

 

4.2. Requisitos de qualidade 
 

As águas residuais utilizadas em rega paisagística são geralmente tratadas ao nível de 

tratamento terciário e menos frequentemente a nível de tratamento secundário. De modo a garantir uma 

boa qualidade microbiológica, estas águas são tipicamente submetidas a um processo de desinfeção.  

A qualidade microbiológica das ART utilizadas em rega é o aspeto qualitativo mais importante. Os 

padrões de qualidade da água reutilizada em rega paisagística são semelhantes aos da rega agrícola. 

Os constituintes microbiológicos assumem uma importância significativa, maior que os compostos 

químicos, metais pesados e poluentes emergentes, pois apesar de não se tratar de reutilização para 

produção de água potável, as formas de reutilização podem mesmo assim acabar por contaminar as 

culturas florestais e agrícolas, o que poderá ser prejudicial à saúde e bem-estar (Monte e Albuquerque, 

2010). 

O objetivo básico do estabelecimento de critérios de qualidade microbiológica de águas residuais 

para irrigação deve ser o de assegurar a proteção da saúde pública e animal sem desencorajar, 

desnecessariamente, a recuperação das águas residuais.  

Deve ser tido em conta se a área a regar tem ou não restrições de acesso. O acesso de pessoas 

sem restrições, como é o caso de jardins e campos desportivos, requer efluentes com maior qualidade 

microbiológica, visto o possível contacto direto do corpo humano com o relvado ou outras superfícies 

molhadas pela água de rega. 

É de notar que as culturas apresentam riscos de contaminação microbiológica diferentes. Como 

consequência, segundo a NP 4434:2005 as culturas a regar estão classificadas e agrupadas em quatro 

classes: 

- Classe A: culturas hortícolas para consumo cru; 

- Classe B: relvados, parques e jardins públicos e relvados para a prática de desportos, zonas 

florestadas com fácil acesso para o público; 

- Classe C: culturas hortícolas para consumir cozinhadas, culturas forrageiras e pratenses, vinha 

e pomares; 

- Classe 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 
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indústrias têxtil, de extração de óleos e essências vegetais e similares; culturas florestais e relvados 

situados em locais de difícil acesso para o público ou com acesso controlado. 

 Para cada classe de culturas a possibilidade de regar com ART depende do tipo de tratamento 

aplicado às águas residuais. No Anexo A, estão as adequadas linhas de tratamento e parâmetros de 

qualidade microbiológica a cumprir nas ART, para cada tipo de classe. 

Não obstante a qualidade microbiológica, a água a utilizar na rega deve também satisfazer as 

exigências impostas pela legislação em vigor relativamente às características físico-químicas, assim 

como ser adequada à cultura a regar e ao processo e equipamento de rega a utilizar.  

No DL n.º 236/98 e na NP 4434:2005, os parâmetros a cumprir relativos à qualidade das águas 

destinadas a rega são expressos em valores máximos recomendados (VMR) e valores máximos 

admissíveis (VMA). Também se encontram os parâmetros limitantes da qualidade de água para rega 

tais como pH, a salinidade, a razão de absorção de sódio (RAS) e os sólidos suspensos totais (SST). 

Em relação às características microbiológicas, as restrições são relativas à presença de coliformes 

fecais e ovos parasitas intestinais, helmintas.  

No Quadro 7, encontram-se os critérios de qualidade recomendados para a reutilização de ART 

em Portugal, para as diferentes classes da rega agrícola e paisagística e para outros usos urbanos não 

potáveis, como lavagem de ruas e veículos. Para aplicações de rega, realça-se a diferença existente na 

tolerância de coliformes fecais, que é mais exigente para culturas para consumo e mais tolerante nas 

áreas de acesso controlado.  

 

Quadro 7 – Critérios de qualidade recomendados para reutilização de ART em Portugal. Fonte: 
adaptado de Constituição da República Portuguesa (1998) e IPQ (2005). 

Classes pH 
SST 

(mg/l) 

CBO5 

(mg/l) 
RAS 

Nitratos 

(mg/l N) 

Fósforo 

(mg/l P) 

Fe 

(mg/l) 

Turvação 

(UNT) 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100 

ml) 

Ovos de 

helmintas 

(Nº/l) 

Rega agrícola e paisagística 

A 

6,5-

8,4* 
60* - 8* 

50* até 

VL 
2-3 5* 

- 100* 

1* 
B 10 200 

C - 1.000 

D - 10.000 

Usos urbanos não restritos não potáveis 

Lavagem 

de ruas 

e 

veículos 

- 20 10 - - - - 10 200 1 

Valores assinalados com (*) – DL n.º 236/98, anexo XVI 

Nota: VL – Valor a definir caso a caso pela autoridade licenciadora. 

 

4.3. Métodos de rega e sua aplicabilidade 
 

Escolher o método de rega ao utilizar ART é um fator importante para minimizar e controlar os 

efeitos negativos da sua aplicação, como a acumulação de sais na zona radicular ou mesmo a 

contaminação dos elementos expostos à rega. 

Os métodos de rega regularmente utilizados para rega paisagística são a aspersão, a rega gota-
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a-gota e a rega subsuperficial.  

A rega por aspersão simula a chuva e é muito utilizada nos relvados, podendo ser a convencional, 

para campos de grandes áreas, ou optar-se por mini-aspersão, por rega gota-a-gota (um método de 

rega localizado a baixa pressão, por meio de gotejadores junto da planta) ou por rega subsuperficial (um 

método de rega subterrânea, no qual a água é distribuída por tubagem enterrada, oferecendo assim 

maior proteção sanitária). 

Se devidamente projetados e adequadamente mantidos, qualquer destes métodos de rega pode 

apresentar boas eficiências de utilização de água, da ordem de 65 a 90%, isto é, a percentagem da 

razão entre o consumo útil e a procura efetiva. 

A escolha do método mais indicado depende da qualidade físico-química e microbiológica da 

água, do tipo de culturas, do tipo de solo, da hidrogeologia e proximidade com zonas habitacionais. 

A qualidade da ART é muito importante na escolha do método de rega a utilizar, porque caso não 

cumpra os requisitos impostos, pode provocar danos tanto na saúde pública como nas infraestruturas de 

armazenamento e distribuição, ou seja, a adequada seleção do método de rega pode constituir uma 

excelente medida de mitigação de impactes ambientais e de saúde pública associados à reutilização de 

águas residuais na rega paisagística. 

Além da potencial contaminação das plantas e do solo com microrganismos presentes na água, a 

rega por aspersão pode provocar problemas de toxicidade foliar, causada pelo teor de cloretos, de boro 

e de outros elementos. A presença de sólidos suspensos pode provocar entupimento em determinados 

equipamentos de rega, como os microaspersores e os gotejadores. A precipitação de carbonatos 

também pode contribuir para o problema dos entupimentos, principalmente na rega gota-a-gota. A 

matéria orgânica presente nas ART potencia o crescimento de filmes biológicos nos equipamentos de 

rega, contribuindo para a sua colmatação. 

Quando se utiliza ART para rega de jardins e espaços verdes de acesso livre, é fundamental 

minimizar a possibilidade de transmissão de doenças associadas à água reutilizada, bem como 

eventuais maus cheiros com proveniência das zonas de armazenamento ou dos locais onde a água 

utilizada. 

É importante considerar a distância a adotar entre os limites das zonas regadas (ou o local de 

armazenamento da ART) e as zonas habitacionais dependendo do método de rega. No Quadro 8, são 

apresentados os afastamentos recomendados, para a utilização de ART em espaços verdes de contacto 

direto com o público, cujo VMR de coliformes fecais é de 200 UFC/100 ml. No Anexo B, encontram-se 

referidas diferentes distâncias para usos específicos de rega paisagística, que permitem concentrações 

de coliformes totais superiores às definidas em legislação. 

Caso existam captações de água de abastecimento público nas proximidades, deve ser garantido 

um afastamento mínimo de 100 m, de forma a respeitar a legislação em vigor (DL n.º 382/99, de 22 de 

setembro). 

No Quadro 8, observa-se também o parâmetro da profundidade do nível freático. Este é de 

importante consideração durante o período de rega, e deverá ser no mínimo entre 1 e 4 m, dependendo 

do processo de rega utilizado, de forma a não prejudicar o crescimento vertical do sistema radicular das 

culturas. 

Por fim, e não menos importante quando se pretende minimizar os riscos para a saúde pública, é 
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a velocidade do vento no momento da realização das regas, quando o método de rega utilizado é a 

aspersão, pois a dispersão da água é feita através do ar. 

 

Quadro 8 – Parâmetros a considerar durante a rega. Fonte: adaptado de IPQ (2005). 

 

4.4. Minimização dos impactes ambientais e riscos para a saúde pública 
 

A reutilização de ART em rega paisagística pode implicar impactes ambientais que dependem da 

qualidade da água utilizada e do método de rega, bem como riscos para a saúde pública. A gestão dos 

riscos de saúde pública baseia-se na eliminação dos microrganismos patogénicos na água de rega, 

através de processos de desinfeção. 

É possível controlar o risco minimizando o contacto das pessoas com a ART e com as plantas 

regadas com essa água. Para tal, devem ser postos em prática procedimentos relativos à sinalização 

das instalações de rega, à instalação de condutas e órgãos de comando e controlo, aos horários de 

realização das regas e às medidas de proteção da área envolvente.  

Devem ser colocadas tabuletas com a informação: “Atenção! Zona de rega com águas residuais 

tratadas” em todas as entradas e caso o espaço não seja vedado, em locais de fácil visibilidade, 

afastadas no máximo 100 m entre si. 

Nos locais onde for possível, para o público em geral, retirar água do sistema (através de 

torneiras, bocas de rega, válvulas de descarga de fundo), devem ser colocados avisos com o seguinte 

texto: “Água reciclada, não beber”. 

A instalação de condutas e órgãos de comando e controlo deve respeitar o posicionamento e 

afastamentos mínimos impostos pela regulamentação em vigor, o Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 

23 de agosto.  

Relativamente à execução das regas, para evitar o contacto com pessoas e animais, esta deve 

ser executada durante a noite e devem ser tidos em conta os valores da distância da zona a regar 

relativamente a zonas habitacionais e à velocidade do vento, referidos no subcapítulo anterior. A área a 

regar poderá ser limitada por uma cortina de proteção, composta por sebes, árvores ou arbustos. 

Método de rega 

Profundida

de do nível 

freático (m) 

Tipo de 

zona 

habitada 

Distância 

mínima de 

zona habitada 

(m) 

Distância 

de zonas 

habitadas 

(m) 

Valores 

máximos para 

a velocidade 

do vento (m/s) 

Rega por aspersão 3 

Habitações 

isoladas 
30 30 a 50 2 

Zonas 

habitacionais 
50 > 50 2,5 

O
u
tr

o
s
 m

é
to

d
o
s
 d

e
 r

e
g

a
 Sulcos 4 

Habitações 

isoladas e 

Zonas 

habitacionais 

10 e 30, 

respetivamente 
- 

Rega 

subterrânea 
4 

Rega  

gota-a-gota 

superficial 

1 

Rega 

 gota-a-gota 

subterrânea 

1,5 
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De forma a reduzir o contacto com a água residual e a inalação de aerossóis, durante as regas, 

os operadores devem utilizar equipamento de proteção individual, como luvas, calçado adequado e, 

quando a rega é por aspersão, uma máscara para proteção das vias respiratórias. 

No caso de existirem bebedouros nos locais onde a rega é feita com ART, estes devem estar 

devidamente protegidos, de maneira a que a fonte de água não seja atingida com água não potável, 

proveniente da rega. Um bom exemplo de proteção para bebedouros pode ser visualizado na Figura 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Controlo de qualidade 
 

A utilização de ART na rega implica um controlo e monitorização da qualidade para que a rega 

seja efetuada de maneira que os poluentes presentes na água não sejam aplicados ao solo, em 

quantidade suficiente, que permitam baixar a qualidade do mesmo, das águas superficiais ou 

subterrâneas e da atmosfera.  

A definição das condições de monitorização de qualidade é da responsabilidade da ARH. 

A monitorização (ou recolha de informação periódica) insere-se no âmbito de um programa de 

autocontrolo da entidade gestora do sistema de reutilização de ART, geralmente definido pela entidade 

licenciadora (Monte e Albuquerque, 2010). 

Os parâmetros a monitorizar da qualidade da água a reutilizar são definidos em função da 

finalidade da reutilização. Juntamente com os parâmetros analisar, a frequência de amostragem 

também constitui um aspeto importante no programa de monitorização da qualidade da água. Por 

vezes, esta frequência é definida na licença de reutilização, mas pode ser definida a partir de uma 

análise estatística dos resultados de um estudo sobre a variabilidade das características de qualidade 

da água (Monte e Albuquerque, 2010). As amostras devem ser representativas do universo amostrado, 

que é a água a caracterizar. A representatividade da amostra é determinante para a validade dos 

resultados do programa de monitorização e, por conseguinte, a escolha das amostras a colher é muito 

importante. 

A opção por um determinado programa de amostragem depende dos seguintes fatores: 

a) Tipo de informação pretendida; 

b) Características do processo de tratamento de águas residuais ou da massa de água a ser 

amostrada; 

c) Tipo de análises a efetuar sobre a amostra; 

d) Variabilidade no tempo dos constituintes a determinar; 

e) Especificações definidas na legislação pertinente ou em licenças de utilização. 

Figura 13 – Exemplo de proteção de bebedouro. 



38  

A conservação das características das amostras até à sua análise é importante, pois muitas 

características de qualidade das águas têm tendência a sofrer rápidas alterações, principalmente por 

ação de microrganismos (Oxigénio Dissolvido, CBO, compostos azotados, por exemplo), mas também 

por reações químicas, ações físicas (sedimentação, libertação de gases, etc.) e até por reações com os 

recipientes de recolha. Os métodos de conservação das amostras são geralmente limitados e destinam-

se, em geral, a retardar estes efeitos. Por exemplo, a preservação das amostras por arrefecimento a 

temperatura de 4ºC é uma medida importante, pois assim se retardam as reações bioquímicas que 

alteram muitos dos parâmetros de caracterização das águas. Outro exemplo que se pode mencionar, ao 

serem utilizados conservantes químicos, é a necessidade de garantir que estes não interferem com a 

análise a realizar (APHA, 2005). 

 A monitorização regular e periódica da qualidade da água assume ainda especial importância, 

atendendo ao referido anteriormente no subcapítulo 2.4, à inerente reciclagem de nutrientes. Na 

verdade, é fundamental respeitar as necessidades agronómicas das culturas, e para os nutrientes 

veiculados pelas águas residuais serem incluídos nos cálculos de fertilização de um solo, as entidades 

gestoras devem dispor de boletins de análise referentes à água utilizada na rega, registos de volumes 

de água aplicados e das quantidades de nutrientes e metais pesados aplicados ao solo, por parcela de 

água regada, bem como um plano de fertilização referente à totalidade da área. 

Complementariamente a assegurar a qualidade das ART nos pontos de entrega, as entidades 

gestoras devem também garantir o controlo operacional da ETAR e do sistema de distribuição. Estas 

devem dispor de um Plano de Monitorização Ambiental com todas as informações, incluindo a descrição 

das metodologias, periodicidade de monitorização e localização dos locais a monitorizar. 

No Quadro 9, encontra-se a monitorização que se deve fazer, a sua periodicidade e a que 

entidade compete a responsabilidade de cada ação.   

Quadro 9 – Monitorizações a serem feitas e respetivas periodicidades. Fonte: (Monte e Albuquerque, 
2010). 

 Monitorização Responsabilidade Periodicidade mínima 

Águas 
residuais 

Qualidade da ART a 
utilizar na rega. 

Entidade gestora da 
ETAR, responsável 

pelo fornecimento de 
ART. 

Determinação semanal: pH, salinidade, 
fósforo e azoto total e inorgânico. 

Qualidade da ART 
caso exista um 

tratamento 
complementar e/ou 
armazenamento a 
jusante da ETAR. 

Entidade responsável 
pelo tratamento e/ou 

armazenamento. 

Determinação semanal: pH, salinidade, 
fósforo e azoto total e inorgânico. 

Solo Análise da terra. 

Entidade ou pessoa 
responsável pela zona 
a regar (deve garantir 
o arquivo dos boletins 

de análise). 

Determinação anual: fósforo e potássio 
assimiláveis, matéria orgânica e pH. 

Determinação de 5 em 5 anos: Cd, Cu, 
Ni, Zn, Hg e Cr, e outros metais que a 

legislação imponha limites. 

Meios 
hídricos 

Qualidade dos meios 
hídricos através da 

instalação de 
piezómetros. 

Entidade ou pessoa 
responsável pela zona 
a regar (deve garantir 
o arquivo dos boletins 

de análise). 

Determinação mensal e no início e final 
da época de rega: salinidade e medição 

da profundidade dos níveis freáticos, 
azoto nítrico e total. 
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5. Caso de Estudo 
 

5.1. Notas introdutórias 
 

A crescente pressão sobre as massas de água e a ocorrência de períodos de escassez hídrica, 

com alturas de seca prolongada, vêm reforçar a necessidade de procurar alternativas ambientalmente 

mais adequadas e financeiramente atrativas. Simultaneamente, entidades de gestão municipal e de foco 

centralizado no ambiente e na sustentabilidade pretendem investir e aperfeiçoar alternativas que 

favoreçam uma economia circular de valorização e proteção ambiental. 

O presente caso de estudo visa analisar a viabilidade de implementação de um sistema de 

reutilização de ART, providenciando uma fonte de água alternativa à atual para rega do Parque das 

Nações, ao reutilizar o efluente tratado da ETAR de Beirolas para irrigação dos jardins do Parque Tejo 

adjacentes à ETAR. 

Para rega dos jardins do Parque Tejo, é necessário estudar a capacidade de assegurar o 

abastecimento, garantir em termos quantitativos e qualitativos, do efluente da ETAR, incluindo a 

proposta de tratamentos adicionais (se necessários) ou alterações parciais à linha de tratamento atual. 

Com a implementação de sistemas de reutilização de ART para rega, reduz-se significativamente 

a exploração de aquíferos, e promove-se estratégias de economia circular. 

Para disponibilizar a água com a qualidade necessária da forma mais económica, é necessário 

fazer o levantamento das características da água, das infraestruturas existentes na ETAR e do sistema 

de distribuição atual, bem como estudar alternativas viáveis de tratamento terciário para afinação dos 

parâmetros legais a cumprir, tal como referente no subcapítulo 3.3.3, os processos de desinfeção 

(cloragem, radiação UV, ozonização) ou as lagoas de maturação. O sistema de distribuição da água 

utilizado será o que atualmente está instalado no Parque Tejo, portanto verificar-se-á se este cumpre as 

distâncias recomendadas para aplicação de ART. 

Atualmente, os jardins do Parque Tejo são regados com água proveniente de aquíferos, extraída 

por bombagem através de furos, sem reposição posterior, e é considerado mais económico fazer a 

captação de água dos furos, do que suportar os encargos de que carece o tratamento avançado 

necessário para garantir às ART a qualidade necessária para reutilização. Uma vez que na formulação 

da alternativa a propor numa implementação de sistema de reutilização de ART, é necessário 

considerar outras origens de água para fazer face a eventuais interrupções, a água subterrânea captada 

nos furos será a fonte de água alternativa à ART. 

O subcapítulo seguinte irá focar as infraestruturas e linha de tratamento existentes na ETAR de 

Beirolas, bem como a qualidade do efluente tratado atual. Posteriormente serão apresentados os 

aspetos gerais dos jardins do Parque Tejo, infraestruturas e necessidades hídricas. Por fim terminamos 

este capítulo 5 com a implementação do sistema de reutilização ART. 

 

5.2. ETAR de Beirolas 

5.2.1. Aspetos gerais 
 

A ETAR de Beirolas localiza-se na zona norte do Parque das Nações (Lisboa), junto à Ponte 

Vasco da Gama, e foi inaugurada em 1989 (28 anos em funcionamento). Integrada nos sistemas de 
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tratamento de águas residuais de Lisboa, é gerida pela empresa Águas do Tejo Atlântico, do grupo 

Águas de Portugal, servindo a parte oriental do município de Lisboa e parte do município de Loures 

(Sacavém-Prior Velho), aproximadamente 215.000 habitantes equivalentes.  

As águas residuais que afluem à ETAR a partir do coletor de Lisboa são predominantemente de 

origem doméstica ou urbana, enquanto que as águas residuais provenientes dos coletores de Loures 

apresentam uma importante componente industrial (CML, 1998). A contribuição relativa para as águas 

residuais de componente industrial tem origem, principalmente, em indústrias agroalimentares 

(enlatados, produtos congelados, etc.), indústrias químicas (tintas, sabões, detergentes, etc.) e, em 

menor escola em estabelecimentos oficinais e de tratamento de metais.  

Com uma área de implantação de aproximadamente 77.000 m2, a estação foi dimensionada para 

um caudal nominal de 54.500 m3/dia, no entanto em 2016 teve um caudal médio diário de tratamento de 

44.520 m3/dia de águas residuais com carga orgânica 21.800 kg CBO5/dia. Nesse mesmo ano, produziu 

9.682 Ton de lamas, derivadas do processo de tratamento (AdTA, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1999, de modo a suportar o aumento de cargas e caudais expectáveis para os anos 

vindouros e de vir a cumprir parâmetros de descarga cada vez mais exigentes, nomeadamente os 

limites impostos para os nutrientes fósforo e azoto, a ETAR de Beirolas sofreu uma ampliação e um 

melhoramento na linha de tratamento. Com esta melhoria, o objetivo de obter um efluente tratado de 

maior qualidade e possível de reutilizar, foi alcançado. 

Desde aí, a estação aplica uma política de reutilização interna, para fins não potáveis, tais como 

lavagem de equipamentos e arruamentos. No ano de 2016, apenas foi reutilizado 0,9% do volume 

tratado, correspondendo a aproximadamente, 154.350 m3. Aquando a projeção das melhorias na linha 

de tratamento, pretendia-se a reutilização de maiores volumes de ART, no entanto não surgiram 

iniciativas que o justificasse. 

A intervenção permitiu também a instalação de um sistema de desodorização e de um processo 

de digestão anaeróbia de lamas, com consequente aproveitamento energético do biogás através da 

produção de eletricidade. Em 2016, foram produzidos 112.410 kWh/mês de eletricidade, face aos 

Figura 14 – Vista aérea geral da ETAR de Beirolas e jardins do Parque Tejo. 
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590.508 kWh/mês consumidos para funcionamento da ETAR. 

Não obstante, de forma a responder aos problemas identificados pelos moradores, que 

manifestaram o seu desagrado pela libertação de odores intensos, está planeada para o ano de 2018 

uma nova intervenção na ETAR. Serão adjudicados 6.000.000 de euros numa empreitada que visa 

mitigar os problemas identificados. Os trabalhos passarão pela cobertura dos principais órgãos 

produtores de odores, atualmente descobertos (tratamento preliminar e decantadores primários), reforço 

na unidade de desodorização, melhoramento no tratamento preliminar de caudais, e ainda pela criação 

de uma nova linha de tratamento para receber caudais de tempo húmido (JF Parque das Nações, 2017). 

 

5.2.2. Infraestruturas e processos de tratamento 
 

Para suporte ao funcionamento e manutenção da ETAR de Beirolas, no recinto da estação 

existem diversas edifícios e infraestruturas, designadamente: edifício administrativo, edifício garagem-

oficina, sala de compressores, posto de transformação e grupo de emergência, câmara de medidores de 

caudal e sala do quadro elétrico. 

Juntamente com estas infraestruturas de apoio, e de forma à água residual que aflui à ETAR 

adquirir a qualidade necessária para descarga ou reutilização, existe uma linha de tratamento composta 

por uma série de processos e operações unitárias (Anexo C). Do tratamento da fase líquida, resultam 

lamas produzidas nas decantações primária e secundária que são devidamente tratadas. 

Na Figura 15, é possível observar a ETAR de Beirolas através de imagem aérea e identificar 

algumas infraestruturas de apoio e tratamento. 

 

 

As águas residuais afluentes à ETAR pelo canal de entrada são submetidas a uma operação de 

gradagem para remoção de sólidos grosseiros. Os efluentes, após gradagem são elevados para dois 

separadores de areias e flutuantes. As areias e gorduras extraídas nos separadores são elevadas 

posteriormente para o lavador de areias e para um separador de flutuantes, respetivamente. Para evitar 

o aparecimento de compostos voláteis de forte odor, toda a obra de entrada e pré-tratamento é coberta 

e o ar extraído é tratado nas instalações de desodorização. 

 Após o tratamento preliminar, o efluente dá entrada no decantador primário, de secção circular. 

Figura 15 - Vista aérea de algumas infraestruturas da ETAR de Beirolas. 
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As lamas extraídas do fundo dos decantadores são conduzidas à estação elevatória de lamas primárias 

e elevadas para o espessador gravítico, enquanto que as espumas recolhidas à superfície são 

coletadas e bombadas para o separador de flutuantes do pré-tratamento. Os efluentes primários são 

conduzidos, graviticamente, para o tanque de equalização.  

O tanque de equalização, dimensionado para um tempo de retenção de 4 horas, está equipado 

com agitadores submersíveis que asseguram a mistura de toda a massa líquida, evitando também a 

deposição de sólidos e a criação de condições anaeróbias no fundo do tanque. 

Na ausência de oxigénio, as condições de septicidade estabelecem-se e associam-se à formação 

de sulfuretos, o que pode resultar na libertação de gás sulfídrico, em corrosão, toxicidade e odores 

ofensivos (Coito, 2014). 

Finalizado o tratamento primário, o efluente equalizado é posteriormente elevado, afluindo a uma 

câmara de repartição de caudais para ser distribuído igualmente pelos reatores biológicos. 

As duas linhas de reatores biológicos (tanques de arejamento) estão dispostas em três estágios 

de modo a fazer a remoção integrada da matéria carbonácea e azotada. Primeiramente, na zona 

anaeróbia ocorre a remoção de grande parte da matéria orgânica presente nas águas residuais. Este 

aspeto assume particular relevância face à importância da componente industrial das águas residuais 

afluentes à ETAR de Beirolas ricas em compostos de carbono facilmente assimiláveis pelos 

microrganismos. Esta zona anaeróbia é constituída por duas células anaeróbias em série, sendo as 

lamas biológicas recirculadas para a primeira célula. Na zona anóxica ocorre a remoção de nitratos e é 

constituída também por duas células em série. A zona aeróbia é composta por quatro células em série e 

nelas ocorre a oxidação da matéria orgânica restante e também da amónia. Os nitratos que 

permaneçam nesta seção são recirculados da última célula aeróbia para a primeira célula anóxica. O 

efluente resultante servirá para alimentar os decantadores secundários. 

De forma a assegurar uma boa remoção de sólidos e espumas no efluente final, a ETAR dispõe 

de três decantadores secundários, mas apenas dois funcionam em simultâneo. As lamas biológicas 

extraídas são enviadas para a estação elevatória de recirculação de lamas. Os efluentes dos 

decantadores secundários são conduzidos graviticamente para a filtração. 

Existem três filtros de areia e antracite, abertos, de funcionamento contínuo e lavagem 

automática. Atualmente um deles não se encontra em funcionamento porque o seu fundo está 

danificado, pelo que a água apenas aflui a dois dos filtros. Este tipo de filtros tem como vantagem a 

utilização de menores caudais de lavagem, e consequentemente, de menores potências instaladas.  

Quando projetada, a ETAR de Beirolas ficou equipada com um sistema de desinfeção por UV 

com caudal de tratamento semelhante ao das infraestruturas mencionadas anteriormente. Neste 

sistema as águas de lavagem são descarregadas numa caldeira, desenvolvida ao longo do 

comprimento do filtro, e posteriormente conduzidas graviticamente para a obra de entrada da ETAR. 

A radiação UV desinfeta a água pela alteração do ADN das células dos microrganismos, 

causando a sua inativação. Os raios UV são produzidos por lâmpadas germicidas, submersas num 

canal aberto. À medida que as águas escoam por entre as lâmpadas dispostas horizontalmente no 

canal, os microrganismos são expostos a doses de UV de diferentes intensidades, geralmente letais. 

Contudo, atualmente a desinfeção não se encontra em funcionamento, por tal não ser exigido 

pelo licenciamento de descarga. De facto, logo após a passagem pela filtração, o efluente tratado 



43  

cumpre os parâmetros de descarga em linhas de água, nomeadamente os limites impostos para os 

nutrientes fósforo (10 mg/l) e azoto (15 mg/l). Desde modo, após filtração e sem passar pela desinfeção, 

o efluente tratado é descarregado no rio Tejo.  

No entanto, a ETAR de Beirolas tem adotado uma política de reutilização interna para usos no 

interior das instalações, como lavagens de arruamentos, equipamentos ou rega dos próprios espaços 

verdes. Para a reutilização de ART para as aplicações anteriormente mencionadas, os parâmetros 

microbiológicos e químicos a cumprir são mais restritos que para descarga em linha de água e o volume 

necessário é muito inferior em comparação com a capacidade do sistema de desinfeção UV referido 

anteriormente. O volume de ART reutilizado é atualmente submetido a desinfeção UV num aparelho de 

menor caudal e menores dimensões que o implementado de raiz, para permitir ao efluente o 

cumprimento dos requisitos necessários de qualidade. Este aparelho de desinfeção UV desinfeta 

apenas 50 m3/h face aos 2.270 m3/h do UV de raiz. A jusante da desinfeção, é adicionado hipoclorito de 

sódio à água, que serve como desinfetante para reduzir as probabilidades de contaminação posterior. 

Relativamente ao tratamento das lamas produzidas durante o tratamento da fase líquida, as 

lamas primárias sofrem espessamento no espessador gravítico e posteriormente são elevadas para o 

tanque de mistura de lamas mistas, enquanto que as lamas biológicas sofrem espessamento no flotador 

de ar dissolvido. Seguidamente, as lamas flotadas são removidas à superfície e descarregadas para um 

tanque de armazenamento e desgaseificação, e depois misturadas com as lamas primárias no tanque 

de mistura de lamas mistas.  

Esta mistura de lamas segue para o digestor anaeróbio de alta carga, em betão, que trabalha em 

regime mesofílico (35ºC) para produção de biogás, onde as lamas existentes são misturadas com lamas 

quentes em recirculação, para evitar choques térmicos nos digestores. Também para minimizar as 

perdas caloríficas este órgão dispõe de isolamento térmico nas paredes diretamente expostas ao ar 

ambiente e na cobertura.   

O biogás produzido antes de ser armazenado no gasómetro, passa através de um filtro de brita, 

onde é removida a purga de condensados e eliminadas as impurezas mais grosseiras arrastadas pelo 

biogás. 

Do gasómetro, o biogás entra na instalação de cogeração de energia. Esta instalação tem dupla 

função de produzir energia, para ser consumida na própria estação, e para promover o aquecimento das 

lamas em digestão, por troca de calor entre estas e a água de refrigeração do motor, óleo e dos gases 

de escape dos cogeradores. 

Em simultâneo com toda a atividade da ETAR, está em funcionamento o sistema de 

desodorização, para remover os maus odores. 

No Quadro 10, apresentam-se as condições de dimensionamento e funcionamento das 

infraestruturas mais significativas do tratamento da fase líquida da água residual da ETAR de Beirolas e 

resultantes da avaliação das necessidades aquando a sua conceção e previstas para o horizonte de 

projeto (2015). Não se encontram as mesmas informações relativas às infraestruturas do tratamento de 

lamas e gases produzidos, por não serem relevantes para o caso de estudo.  
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Quadro 10 - Condições de dimensionamento e funcionamento das infraestruturas do tratamento da fase 
líquida da água residual da ETAR de Beirolas. Fonte: (CML, 1998). 

 
 

5.2.3. Qualidade do efluente tratado 
 

A ETAR de Beirolas trata por ano aproximadamente 16.250.000 m3 de água residuais. De modo a 

garantir a eficiência do funcionamento da linha de tratamento, são monitorizados os parâmetros 

químicos e microbiológicos em alguns pontos da estação. A entidade gestora da ETAR, a empresa 

Águas do Tejo Atlântico, disponibilizou os resultados das análises dos parâmetros referidos, realizadas 

no período de janeiro a dezembro de 2017, em três pontos: (1) afluente bruto (recebido à entrada da 

linha de tratamento), (2) efluente final após filtração (efluente descarregado no rio Tejo) e (3) efluente 

final após desinfeção (efluente reutilizado para uso interno na ETAR). 

 

Órgão 
Nº de 

unidades 

Caudal 

unitário 

(m3/h) 

Volume útil 

unitário 

(m3) 

Área 

unitária (m2) 

Altura do 

líquido 

(m) 

Obs. 

Gradagem 2 canais 2300   1,28 - 

Tanque de remoção 

de areias e flutuantes 

2 

separadores 
2300 420 105 4 - 

Decantador primário 2 ≈ 2560 2537 804 3,15 - 

Tanque de 

equalização 
1 4600 10920 2200 5,25 - 

Reator 

biológico 

Zona 

anaeróbia 
2 - 

1
1
7
2

5
 

4,3% VT 7,15×7,15 4,49 - 

Zona 

anóxica 
2 - 

21,3% 

VT 
18×14,5 4,75 - 

Zona 

aeróbia 
4 - 

74,4% 

VT 

2 (50×11) 
4,75 - 

2 (29×14,5) 

Decantador 

secundário 
3 6150 4986 1385 3,6 - 

Filtro de areia 3 ≈ 2408  118,7 -  

Desinfeção UV 

10 módulos 

(6 lâmpadas/ 

módulo) 

≈ 2270 - 
11m×1650m

m 
- 

< 2×102 

NMP/10

0 ml 

Desinfeção UV de 

menor caudal 
1 50 - - - - 

VT – Volume total 

Figura 16 – Esquema simplificado dos pontos de recolha de amostras. 
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Para a totalidade do caudal, os parâmetros analisados são bactérias coliformes fecais, CBO5, 

CQO, fósforo, nitratos, SST. A tipologia de colheita varia com o tipo de parâmetro, sendo que os 

parâmetros microbiológicos são verificados através de amostras pontuais e os parâmetros químicos 

com recurso a amostradores automáticos, com recolha de amostras compostas de 24h. Após a 

amostragem, são utilizadas técnicas de análise específicas, nomeadamente: 

- Bactérias coliformes fecais – Técnica para descoberta de Número Mais Provável (NMP) – 

Colillert-18; 

- CBO5 – Incubação e métodos eletroquímicos; 

- CQO – Volumetria; 

- Fosfato – Digestão anaeróbia com cloreto estanho;  

- Nitrato – Espectrometria de absorção molecular com ácido clorídrico; 

- SST – Gravimetria. 

 

A frequência de análises para o efluente filtrado é superior à do afluente bruto. De forma a realizar 

uma comparação entre ambos, só serão analisados os registos cuja data de colheita do afluente de 

entrada e do efluente filtrado coincida, para garantir que se trata do mesmo efluente. Devido ao elevado 

número de registos, nos quadros seguintes apenas está listada a primeira colheita de cada mês 

realizada para cada parâmetro, mas que reflete o grau de eficiência do tratamento na redução das 

concentrações de cada parâmetro. Todos os registos das colheitas realizadas ao longo do ano 

encontram-se no Anexo D. 

Nos Quadro 11 e 12, encontram-se os registos das análises ao CBO5 e ao CQO, respetivamente. 

As concentrações em CBO5 e CQO desceram em média, respetivamente, 45 e 19 vezes. A eficiência do 

tratamento na diminuição destes dois parâmetros, é mais evidente para o CBO5, verificando-se uma 

eficiência superior a 96% durante todo o ano e para o CQO uma eficiência entre 89% e 97%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 11 – Análises do parâmetro CBO5. 

Parâmetro: CBO5  
Unidades: mg/l O₂ 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 
Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 

9/jan 400 13 96.8% 3/jul 220 6 97.3% 

7/fev 210 8 96.2% 7/ago 220 6 97.3% 

6/mar 270 6 97.8% 11/set 240 6 97.5% 

3/abr 280 6 97.9% 2/out 250 6 97.6% 

1/mai 330 6 98.2% 1/nov 330 6 98.2% 

5/jun 250 6 97.6% 4/dez 350 6 98.3% 
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De acordo com o DL n.º 152/97, de 19 de julho, a descarga de águas residuais só poderá ser 

licenciada quando se submeta a tratamento secundário, e nesse caso terá de cumprir os requisitos de 

descarga aplicado às ETAR urbanas, para os parâmetros CBO5 e CQO. A ETAR de Beirolas rege-se 

por estes limites que são 25 mg/l para o CBO5 e 125 mg/l para o CQO. Pelos Gráficos 1 e 2 que 

comparam a dispersão dos resultados, em escala logarítmica, das análises ao afluente bruto e efluente 

filtrado, considera-se que os valores do efluente descarregado estão em conformidade com a legislação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parâmetro: CQO 
Unidades: mg/l O₂ 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 
Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 

9/jan 760 27,08 96.4% 3/jul 580 62 89.3% 

7/fev 460 30 93.5% 7/ago 590 33 94.4% 

6/mar 620 29,81 95.2% 11/set 550 30 94.5% 

3/abr 670 42 93.7% 2/out 720 32 95.6% 

1/mai 620 38 93.9% 1/nov 660 39 94.1% 

5/jun 640 41 93.6% 4/dez 740 40 94.6% 

Quadro 12 – Análises do parâmetro CQO. 
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Gráfico 1 – Dispersão das amostras analisadas para o parâmetro CBO5 e 
respetivo limite de descarga. 

Gráfico 2 - Dispersão das amostras analisadas para o parâmetro CQO e 
respetivo limite de descarga. 
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À semelhança dos parâmetros relacionados com a concentração de O2 no efluente, também os 

SST têm um limite imposto para descarga em meio hídrico (DL n.º 152/97) que é 60 mg/l. Através do 

Quadro 13, que contém os registos de análise, observa-se que o processo de tratamento é eficaz na 

redução de sólidos, havendo, em média, uma diminuição das concentrações de, aproximadamente 320 

vezes. 

 
 

Reforçando a ideia anterior, relativamente à eficiência do processo, no Gráfico 3 encontra-se o 

gráfico de dispersão da amostragem realizado ao parâmetro SST no afluente bruto e no efluente final, 

que mostra que a ETAR cumpre os requisitos legais pelos quais se rege para descarga. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No campo dos nutrientes, os registos cedidos pela empresa gestora da ETAR estão apontados no 

Quadro 14 (Fósforo) e Quadro 15 (Nitratos). 

No caso do fósforo, foi apenas fornecida uma análise por cada mês que se encontra descrita no 

quadro e gráfico abaixo. O DL referente aos limites de descarga (DL n.º 152/97) apresenta valores de 

descarga das ETAR, para o fósforo, apenas para meios de receção classificados como sensíveis 

sujeitos a eutrofização. Como o Rio Tejo não se enquadra como zona sensível sujeita a eutrofização, a 

ETAR de Beirolas não está obrigada a assegurar nenhum limite de descarga para o fósforo. Os valores 

de fósforo registados no efluente tratado variam entre 1,98 mg/l P e 6,70 mg/l P. 

Quadro 13 - Análises do parâmetro SST. 

Parâmetro: SST 
Unidades: mg/l 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 
Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 

9/jan 400 6 98.5% 3/jul 310 10 96.8% 

7/fev 210 3,9 98.1% 7/ago 260 8 96.9% 

6/mar 260 4,4 98.3% 11/set 260 9 96.5% 

3/abr 310 6 98.1% 2/out 360 4.8 98.7% 

1/mai 360 5 98.6% 1/nov 670 5 99.3% 

5/jun 300 6 98.0% 4/dez 380 6 98.4% 
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Gráfico 3 - Dispersão das amostras analisadas para o parâmetro SST e 
respetivo limite de descarga. 
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   Quadro 14 - Análises do parâmetro fósforo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como foi dito anteriormente, o rio Tejo não é um meio sensível à eutrofização e a licença de 

descarga não obriga à remoção de azoto. Contudo, ao longo do processo de tratamento, o azoto vai 

sofrendo alterações quanto à forma química em que se encontra. Inicialmente, nas águas residuais 

afluentes à ETAR, encontra-se sob a forma de azoto orgânico sendo posteriormente hidrolisado por 

bactérias heterotróficas a 𝑁𝐻4
+. Seguidamente, ocorre a nitrificação, onde o ião amónia é oxidado a 

𝑁𝑂2
−, e este novamente oxidado a 𝑁𝑂3

− (nitrato). Este processo verifica-se através das seguintes 

reações: 

𝑁𝑜𝑟𝑔 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝐻4
+ + 𝐶𝑂2 (formação ião amónia) 

𝑁𝐻4
+ +

3

2
𝑂2  → 𝑁𝑂2

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂 (formação nitrito) 

𝑁𝑂2
− +

1

2
𝑂2  → 𝑁𝑂3

− (formação nitrato) 

A ETAR de Beirolas, na linha de tratamento biológico, inclui um processo de lamas ativadas 

(reator anóxico) que promove a remoção de azoto. A desnitrificação integra a seguinte sequência de 

reações de redução: 

 𝑁𝑂3
− → 𝑁𝑂2

− → 𝑁𝑂 → 𝑁2𝑂 → 𝑁2  

Ainda que, pela sequência de reações existam oxidações que levem à formação de nitratos, 

parecendo que há um acréscimo de azoto, na realidade não existe, porque apenas o parâmetro nitrato é 

Parâmetro: Fósforo 
Unidades: mg/l P 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

9/jan 6,7 2,0 3/jul 6,6 3,9 

7/fev 8 5,2 7/ago 6,9 4,5 

6/mar 6,3 2,0 11/set 6,8 1,9 

3/abr 6,4 2,1 9/out 10 6,7 

1/mai 6,3 2,0 6/nov 6,2 6,2 

5/jun 5,6 2,0 11/dez 6,4 2,9 

11/nov 31/dez 19/fev 10/abr 30/mai 19/jul 7/set 27/out 16/dez 4/fev
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Gráfico 4 - Dispersão das amostras analisadas para o parâmetro fósforo. 
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avaliado laboratorialmente nas campanhas de rotina desenvolvidas na ETAR. Não existem medições 

para o azoto total ou azoto amoniacal, mas sabe-se que o azoto é convertido desta forma. Deste modo, 

é normal as concentrações de nitratos aumentarem ao longo do processo, como se observa no Quadro 

15, mas o N total decresce significativamente, apesar de não ser possível quantificar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os valores de nitrato registados no efluente tratado variam entre 0,42 mg/l N e 5,40 mg/l N e no 

Gráfico 5 está a distribuição da totalidade das análises relativas a este parâmetro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O último parâmetro de análise são as bactérias coliformes fecais. Os registos de análises deste 

parâmetro microbiológico encontram-se no Quadro 16. Como esperado, as águas residuais 

provenientes de grandes aglomerados populacionais apresentam elevadas concentrações de bactérias 

deste tipo. Entre a água que afluí à ETAR de Beirolas e a água descarregada no Rio Tejo, a 

concentração em bactérias fecais diminui em média 500 vezes. Esta grande variação de concentração 

entre a entrada e saída da linha de tratamento influi uma eficiência no tratamento de 99,8%. 

 

Parâmetro: Nitratos 
Unidades: mg/l N 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

9/jan 1 3,1 3/jul 0,88 2,3 

7/fev 1 1,8 7/ago 0,95 2,8 

6/mar 1,3 2,1 11/set 0,75 3,2 

3/abr 0,74 0,42 9/out 0,62 5,4 

1/mai 0,68 2,8 6/nov 0,86 5,3 

5/jun 0,95 3 11/dez 1 2,6 

Quadro 15 - Análises do parâmetro nitrato. 

26/nov 6/mar 14/jun 22/set 31/dez

0

1

2

3

4

5

6

m
g
/l
 N

O
3
-

Nitratos - efluente filtrado

Gráfico 5 - Dispersão das amostras analisadas para o parâmetro nitrato. 
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No Gráfico 6, está a distribuição da totalidade das análises efetuadas ao afluente bruto e ao 

efluente filtrado, em escala logarítmica, relativas ao parâmetro bactérias coliformes fecais. Para cada 

tipo de caudal, os registos apresentam-se maioritariamente no mesmo intervalo de valores. Atendendo 

às características do meio recetor, não há restrições na descarga relativos ao parâmetro coliformes 

fecais. Todos os valores se encontram abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A totalidade do efluente é caracterizada pelos parâmetros descritos anteriormente. Depois de 

avaliados, pode dizer-se que o efluente após ser submetido à linha de tratamento transversal finalizada 

no processo de filtração, cumpre os requisitos legais para ser descarregado no Rio Tejo. 

Não obstante, a ETAR de Beirolas reutiliza um pequeno caudal, aproximadamente 600 m3/dia 

para lavagem de equipamentos, arruamentos internos e rega de espaços verdes no recinto das 

instalações. Estes 0,9% de ART reutilizada é submetido a um processo de desinfeção UV, com 

capacidade de tratamento de 50m3/h para afinação dos parâmetros microbiológicos, que para este tipo 

de aplicação não pode exceder os 200 UFC/100 ml. Neste processo, apenas os parâmetros 

microbiológicos são alterados, os parâmetros químicos mantêm-se iguais aos registados no efluente 

filtrado. 

Quadro 16 - Análises do parâmetro bactérias coliformes fecais. 

Parâmetro: Bactérias coliformes fecais 
Unidades: NMP/100 ml 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 
Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 

2/jan 9,83x106 1,92x104 99.805% 3/jul 7,76x106 6,13x104 99.210% 

6/fev 8,2x106 1,15x104 99.860% 21/ago 1,35x107 3,87x104 99.713% 

1/mar 8,16x106 5,91x103 99.928% 11/set 1,04x107 5,79x104 99.443% 

3/abr 6,31x106 6,13x104 99.029% 2/out 1,15x107 8,66x104 99.247% 

2/mai 1,03x107 1,27x104 99.877% 6/nov 1,09x107 1,92x104 99.824% 

5/jun 1,79x107 3,65x104 99.796% 4/dez 1,26x107 1,72x104 99.863% 

26/nov 15/jan 6/mar 25/abr 14/jun 3/ago 22/set 11/nov 31/dez 19/fev
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Gráfico 6 - Dispersão das amostras analisadas para o parâmetro bactérias 
coliformes fecais. 
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Uma vez que para fins de reutilização é crucial controlar e monitorizar os parâmetros 

microbiológicos, sendo os mais usuais as bactérias coliformes fecais e os ovos de helmintas, no Gráfico 

7 estão os resultados das análises às bactérias dos coliformes fecais após desinfeção. Relativamente 

ao nº de ovos de helmintas, estes não foram detetados no efluente desinfetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Jardins do Parque Tejo 

5.3.1. Aspetos gerais 

 
O Parque Tejo refere-se ao parque urbano ribeirinho situado junto ao rio Tejo e à ponte Vasco da 

Gama. Este foi construído em 1998 no âmbito da Expo ’98 e integra as áreas de um antigo aterro 

sanitário e a ETAR de Beirolas. Para efeitos do estudo, considerar-se-á apenas a área correspondente 

aos jardins do Parque Tejo, localizados a sul da Ponte. Este imenso parque verde compreende uma 

área aproximada de 23,28 ha (232.800 m2) e é constituído por um sistema de elevações artificiais e 

colinas, a que se juntam infraestruturas de atividades lúdicas e desportivas. Os relvados, representam a 

maior área de regadio, existindo também alguns arbustos e árvores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.2. Infraestruturas e funcionamento do sistema de rega atual 

 
Os jardins do Parque Tejo são regados com água subterrânea proveniente de furos. Na área 

circundante do parque existem 3 furos de captação de água, sob a gestão da Câmara Municipal de 
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Gráfico 7 - Dispersão das amostras analisadas ao efluente desinfetado para 
o parâmetro bactérias coliformes fecais e respetivo limite de reutilização 

para rega. 

Figura 17 – Fotografias dos jardins do Parque Tejo tiradas em março de 2018. 
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Lisboa. Na Figura 18, estão representados os locais de captação de água: a linha PS 1 representa o 

Passeio do Parque, local onde está o furo “Luso Ponte”, enquanto a linha HS 1 refere-se à localização 

do furo designado de “Lote Hotel”, no Caminho dos Rouxinóis. Na zona sul do parque representado por 

“ZS”, está o terceiro furo. Este localiza-se no jardim Cabeço de Rolas, tem um reservatório próprio que 

abastece uma zona mais a sul, e não o parque em estudo. Como tal, não será considerado para efeitos 

do caso de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os furos HS 1 e PS 1 captam água subterrânea, que é armazenada num reservatório de 

regularização situado no recinto da ETAR de Beirolas. De acordo com os registos cedidos pela empresa 

Águas do Tejo Atlântico, o furo PS 1, com bomba instalada a 72 metros, tem um caudal de exploração 

de 8 l/s, enquanto que no furo HS 1, a bomba está a 80 metros e o caudal de exploração é de 37 l/s. 

Assim, no ano de 2016 e 2017, as extrações de água do aquífero em cada um dos furos foram as 

seguintes (Quadro 17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 17 – Volumes mensais (m3) extraídos dos furos que abastecem os jardins do Parque Tejo. 

Ano Extração 2016 2017 

Furo HS 1 PS 1 Soma HS 1 PS 1 Soma 

Janeiro 760 235 995 8899 3 8902 

Fevereiro 7154 541 7695 10306 4 10310 

Março 4968 0 4968 10255 186 10441 

Abril 13779 0 13779 17343 311 17654 

Maio 15028 1 15029 12636 0 12636 

Junho 30099 0 30099 39064 0 39064 

Julho 25393 1565 26958 52227 1 52228 

Agosto 35231 168 35399 5387 0 5387 

Setembro 4205 1912 6117 48602 0 48602 

Outubro 26593 789 27382 32971 0 32971 

Novembro 14616 383 14999 Sem registo 

Dezembro 11027 95 11122 Sem registo 

Figura 18 – Locais prováveis de localização dos furos. 

ZS HS 1 

PS 1 
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No Gráfico 8, estão registados os valores a azul do Quadro 17, referentes à soma dos volumes 

captados por mês de ambos os furos. Com este gráfico, torna-se mais fácil visualizar as diferenças nos 

volumes extraídos e relacioná-las com os diferentes meses. Observa-se um aumento de extração de 

águas dos furos entre os meses de junho e outubro relativamente aos restantes meses do ano. Este 

intervalo temporal corresponde a durante e após o período mais quente do ano, onde tipicamente a 

precipitação é menor, e daí se recorrer a necessidades de água para irrigação superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, verifica-se no Gráfico 9 que a precipitação e a temperatura para os anos 2016 e 2017 

foram inferiores e superiores, respetivamente, no período de maior extração de águas dos furos. 

Observa-se ainda que a extração de água dos furos foi superior em 2017, que foi um ano de seca 

invulgar, relativamente a 2016. Estas condições de seca são visíveis no facto da precipitação ter sido 

superior em 2016 face a 2017 e da temperatura ser também superior em 2017, relativamente a 2016. 
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Gráfico 8 – Volumes extraídos nos anos 2016 e 2017. 

Gráfico 9 – Registos meteorológicos (temperatura e precipitação) para os anos 2016 e 2017 
(IPMA). 
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Por fim, a água subterrânea, após ser captada e armazenada no devido reservatório, com a ajuda 

de uma estação elevatória é distribuída pela rede de irrigação dos jardins do Parque Tejo de acordo 

com as suas necessidades hídricas e para outros usos urbanos não potáveis (abastecimento de viaturas 

para limpeza de ruas). 

Para irrigação dos jardins do parque, é utilizado um sistema de rega automático com recurso aos 

métodos de rega por aspersão e rega gota-a-gota. Este sistema de rega do parque foi implantado 

anteriormente ao tratamento de desinfeção da ETAR de Beirolas, daí se ter recorrido à captação de 

água subterrânea para alimentação do sistema de rega. Na Figura 19, mostra-se a rede de distribuição 

de água para rega do parque e a dispersão e densidade dos métodos de rega utilizados. 

 

A aspersão é o método utilizado para irrigar a maior parte da área do parque, para rega das 

zonas relvadas, estando representada com a cor azul clara. Para as zonas relvadas, mas sem presença 

de árvores, arbustos ou passeios pedestres, é também utilizado o método da aspersão através da 

utilização de aspersores de maior alcance, do tipo Falcon (linhas laranjas). Nas zonas de transição entre 

os espaços verdes e os passeios é recorrente a utilização de pulverizadores (linhas verdes), que 

funcionam como os aspersores, mas a água é ejetada com menos pressão, minimizando a sua 

dispersão. 

O método gota-a-gota é apenas utilizado para rega das zonas arbustivas e para as árvores em 

caldeiras (zonas traçadas a azul escuro). 

 

Figura 19 - Rede de distribuição de água para rega do parque. 

Figura 20 – Fotografias tiradas em março de 2018 a elementos do sistema de rega atual. 
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5.3.3. Necessidades hídricas dos jardins 
 

A operação de rega deve ser efetuada para satisfazer as necessidades das plantas, evitando 

desperdiço de água e rega em excesso. 

Como já referido, atualmente a rega dos jardins do Parque Tejo é feita com água proveniente de 

dois furos subterrâneos existentes nas imediações, cuja água serve também para outros usos urbanos 

não potáveis. 

Dado que não existe informação precisa relativa ao volume empregue apenas para rega dos 

jardins, estimou-se com base na literatura o consumo hídrico de um jardim com a mesma área dos 

jardins do Parque Tejo. 

Como é evidente, para calcular com exatidão a dotação de rega num relvado torna-se necessário 

o conhecimento e a determinação no local de inúmeros dados (evaporação, velocidade do vento, 

humidade, coeficiente de cultura). Todavia, como não foi possível obter todo este tipo de informação no 

local e os relvados são a maior área do regadio, foram utilizados os valores orientativos para rega de 

relvados na região de Lisboa, tal como indicado no Quadro 18 (Rosa, 2010), que refere valores para 

rega, por meses do ano, que têm em conta diversos fatores associados ao desenvolvimento das 

mesmas, como precipitação e temperaturas. 

 

 

 

Assumindo os valores orientativos como referência, é calculado também no Quadro 18 o caudal 

estimado necessário para rega do Parque Tejo, multiplicando os valores anteriores pela área do parque. 

No Gráfico 10 apresentam-se as necessidades hídricas dos jardins do Parque Tejo, com base no 

Quadro 18, bem como, para efeitos de comparação, os volumes extraídos dos furos em 2016 e 2017. 

Quadro 18 – Valores para estimativa de caudais para rega e valores estimados. 

Meses J F M A M J J A S O N D 

Valor 

orientativo 

para rega 

(l/m2/dia) 

0,95 1,34 2,01 2,91 3,52 4,59 4,92 4,36 3,3 2,07 1,18 1 

Caudal 

estimado 

(m3/mês) 

6 727 9 489 14 233 20 606 24 925 32 502 34 839 30 873 23 367 14 658 8 356 7 081 
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O comportamento das 3 séries representadas no Gráfico 10 é a esperada, i.e., durante o período 

mais quente do ano, o volume de água extraído dos furos é superior, tanto em 2016 e 2017 

relativamente aos restantes meses. Da mesma forma, as necessidades hídricas dos jardins, são 

superiores nos meses de verão, onde a temperatura e a disponibilidade de água são superiores e 

inferiores respetivamente. Existe um ligeiro desfasamento temporal nas séries. Isto deve-se a que, 

atualmente, uma porção da água extraída dos furos é armazenada e utilizada posteriormente para 

limpeza urbana, de modo a prevenir eventuais entupimentos na ocorrência das primeiras chuvas do 

ano. 

Relativamente à qualidade da água a utilizar, de acordo com a classificação da NP 4434:2005 

dada às culturas sujeitas a rega (agrícola ou paisagística), os jardins do Parque Tejo são de classe B, 

pois enquadram-se no conjunto constituído por relvados, parques, jardins públicos e relvados para a 

prática de desporto, bem como zonas florestadas com fácil acesso para o público. 

No âmbito do caso de estudo, uma vez que se pretende proceder à irrigação dos jardins 

recorrendo a ART proveniente da ETAR de Beirolas, os parâmetros químicos e microbiológicos devem 

respeitar os critérios de qualidade em vigor no n.º 236/98, e aproximarem-se dos recomendados na 

norma para a reutilização de ART em Portugal, tal como apresentado no Quadro 19: 
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anos 2016 e 2017. 
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Quadro 19 - Critérios de qualidade recomendados para rega paisagística. Fonte: adaptado de 
Constituição da República Portuguesa (1998) e IPQ (2005). 

 

 

5.4. Implementação do sistema de reutilização de água residual tratada 

5.4.1. Viabilidade da água a reutilizar 

 
O principal condicionamento de um sistema de reutilização de ART é definido pelas 

características quantitativas e qualitativas da água, pelas características físicas do local, pelo tipo de 

utilização a atender e pela regulamentação sobre reutilização em vigor. 

Na verificação das características quantitativas da água para implementação deste novo sistema 

de reutilização de ART, considera-se necessário que a ETAR tenha capacidade para cobrir, pelo menos, 

o maior caudal de água captado nos furos, de registo de 2016 e 2017. Este verificou-se no mês de 

agosto de 2017, que foi um ano atípico de seca, e foi de 53.870 m3/mês. 

Como medida de segurança, de forma a responder às variações que possam colocar em risco o 

abastecimento para a rega do parque, é assumido um desvio de 10% relativamente ao maior caudal 

registado, resultando num caudal aproximado de 60.000 m3/mês, o que garante que as necessidades 

hídricas do jardim são salvaguardadas. 

Os dados cedidos pelas Águas do Tejo Atlântico são relativos aos volumes recolhidos/tratados 

anuais. Desta forma foi assumido que estes têm uma distribuição uniforme ao longo do ano e em 2016, 

durante o funcionamento da ETAR de Beirolas, foram tratados mensalmente 1.354.150 m3 de água 

residual. Ainda que já sejam reutilizados 12.862 m3/mês dessa ART, correspondente a 0,9% do volume 

total tratado, a ETAR tem claramente capacidade para corresponder aos novos requisitos volumétricos 

de ART a fornecer ao sistema a implementar. 

Satisfeitas as características quantitativas, é fundamental verificar se a ART a utilizar está em 

conformidade qualitativa com os requisitos legais. Caso não se confirme, é necessário submeter a água 

a tratamento adicional para afinação das suas características.  

Da ETAR resultam dois tipos de efluente com qualidade distinta. Os parâmetros químicos dos 

efluentes mantêm-se de um efluente para o outro, apenas se distinguem na concentração de coliformes. 

No Quadro 20, encontram-se os resultados médios das análises químicas e microbiológicas ao efluente 

tratado antes e depois do processo de desinfeção, e os requisitos de aplicação de ART para a proposta, 

rega de jardins públicos (culturas de classe B). Como referido anteriormente, a grande diferença entre 

efluente reside na concentração de bactérias coliformes fecais antes e depois do processo de 

desinfeção. Os valores deste parâmetro microbiológico estão apresentados com unidades diferentes, 

sendo a sua comparação não tão exata. O valor recomendado na norma portuguesa está expresso em 

pH 
SST 

(mg/l) 

SDT 

(mg/l) 
RAS 

Nitratos 

(mg/l) 

Fósforo 

(mg/l P) 

Fe 

(mg/l) 

Turvação 

(UNT) 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100 ml) 

Ovos de 

helmintas 

(Nº/l) 

6,5-

8,4* 
60* 640 8* 

50* até 

VL 
2-3 5* 10 200 1* 

Valores assinalados com (*) – DL n.º 236/98, anexo XVI 

Nota: VL – Valor a definir caso a caso pela autoridade licenciadora 
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UFC/100 ml e o valor registado nas análises à água da ETAR estão em NMP/100 ml. Não é possível 

converter UFC em NMP e vice-versa. As UFC são Unidades Formadoras de Colónias num dado volume 

de amostra, verificado através do método de contagem de placas. Os NMP são o Número Mais Provável 

de UFC possível de existir num dado volume de amostra, e é obtido através de múltiplas diluições, 

sendo assim uma estimativa de probabilidade. Ainda que o método de contagem de colónias seja mais 

preciso que o valor NMP, nenhum dos resultados obtidos é um valor absoluto.  

No que se refere ao valor do fósforo na água analisada, este é superior ao recomendado. Este 

parâmetro não se encontra na legislação, e apesar de superior, como tem a mesma ordem de grandeza 

do valor recomendado na norma portuguesa, considerou-se o valor aceitável para o caso em estudo. No 

entanto, é importante referir que não foram realizados cálculos para garantir que a quantidade de 

nutrientes presentes na água de rega não excede as necessidades agronómicas dos relvados, o que 

deverá ser efetuado caso se resolva avançar com a implementação deste tipo de reutilização de ART no 

Parque Tejo. 

 

Quadro 20 - Resultados médios das análises químicas e microbiológicas ao efluente tratado para 
comparação com os requisitos de qualidade. 

 

5.4.2. Seleção do processo de tratamento e dados base para dimensionamento 
 
Tal como exposto no capítulo 3, existem diversas hipóteses de tratamento que podem ser 

consideradas para remoção de bactérias coliformes fecais para que o efluente possa ser reutilizado. De 

entre as possibilidades, as lagoas de maturação são à partida excluídas por exigirem grandes áreas 

para implantação. Estando a ETAR já construída em zona urbana, a melhor solução de tratamento é 

uma solução compacta.  

Pela análise do Quadro 20, pode aferir-se que o processo de desinfeção utlizado atualmente 

assegura a qualidade mínima exigida para a finalidade proposta. Uma vez que o processo de 

desinfeção por radiação UV já se encontra em exploração na ETAR, e não seria muito exigente em 

termos de implementação, nem requereria uma nova aprendizagem pelos operadores de outros 

sistemas de tratamento, optou-se por um sistema similar ao já implantado para não tornar mais 

complexa a exploração. 

Atendo a isto e às características legais, propõe-se implantar um sistema de desinfeção com os 

Tipo de 

Água 

Coliformes 

fecais 

Ovos de 

helmintas 

(Nº/l) 

SST 

(mg/l) 

CBO5 

(mg/l O2) 

Nitratos 

(mg/l N) 

Fósforo 

(mg/l P) 
pH 

Transmitância 

(%) 

Efluentes de ART da ETAR de Beirolas 

ART sem 

desinfeção 

4425,05 

NMP/100 ml   
- 

6,1 6,6 2,6 3,4 - 50 
ART com 

desinfeção 

6,5 NMP/100 

ml 
0 

Aplicação 

Rega 

paisagística  

200 

UFC/100 ml 
1* 60* - 

50* 

até VL 
2-3 

6,5-

8,4* 
- 

Valores assinalados com (*) – DL n.º 236/98, anexo XVI 

Nota: VL – Valor a definir caso a caso pela autoridade licenciadora. 
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dados base que constam do Quadro 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquematicamente, o sistema que se projeta para a rega potencial dos jardins do Parque Tejo, 

consiste primeiramente em utilizar efluente filtrado e bombá-lo para o equipamento de desinfeção. Como 

a transmitância de segurança está assegurada, o efluente pode fazer a desinfeção imediatamente, sem 

ser necessária uma filtração adicional. Após desinfeção, o efluente é armazenado e neste percurso é 

injetado hipoclorito de sódio, que se mistura com o efluente através da própria turbulência do 

escoamento. 

 

5.4.3. Implantação e funcionamento do sistema 

 
No seguimento do subcapítulo anterior, o efluente a reutilizar para rega paisagística deve ser 

submetido a desinfeção, que garanta também uma concentração de bactérias coliformes fecais inferior a 

200 UFC/100 ml e com capacidade de tratamento para o caudal estimado de 60.000 m3/mês. 

Desta forma resultam na linha de tratamento, após a etapa de filtração, dois equipamentos de 

desinfeção, de pequeno e médio porte, com as condições de funcionamento expressas no Quadro 22. 

 
 
 

Quadro 21 – Dados base para o sistema de desinfeção. 

Caudal a 

tratar 

(m3/mês) 

Caudal a 

tratar 

(m3/dia) 

Caudal de 

tratamento 

(m3/h) 

Período de 

funcionamento 

(h/dia) 

60.000 1.972,6 150 13.2 

Figura 21 – Esquema simplificado do sistema proposto. 
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O equipamento de radiação UV já instalado é um Trojan tubular de escoamento em canal fechado 

e tem apenas uma capacidade de desinfeção de 50 m3/h. 

O novo sistema proposto (Figura 22) é de maior capacidade, dimensionado para tratar um caudal 

médio diário de 1800 m3/dia, 150 m3/h se forem consideradas as habituais 12h de laboração. Uma vez 

que é necessário tratar cerca de 1 972.6 m3/dia, o equipamento terá que trabalhar, nos meses mais 

secos, cerca de 13h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema é totalmente automático, com limpeza química e mecânica automática e de fácil 

manutenção. As lâmpadas são dispostas numa configuração inclinada para otimizar o desempenho. 

A jusante do processo de desinfeção por radiação UV deve ser feita cloragem com adição de 

hipoclorito de sódio à água tratada, de forma a assegurar a permanência de cloro residual na água e 

impedir eventuais recontaminações microbiológicas. 

Na Figura 23, encontra-se o esquema de implantação do sistema de reutilização de ART na 

ETAR. 

Quadro 22 – Características dos dois sistemas de reutilização. 

Utilização do Sistema de reutilização 
Usos internos 

na ETAR 

Rega dos jardins 

Parque Tejo 

Estado Implementada A implementar 

   

Caudal de ART (m3/mês) 12 862 60 000 

Caudal de ART (m3/dia) 584.6 1 972.6 

% de reutilização 0.9% 4.4% 

Sistema de desinfeção por radiação UV   

Caudal de tratamento (m3/h) 50 150 

Período de funcionamento (h/dia) 11.7 13.2 

Figura 22 – Equipamento UVSONUS. 
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O caudal do efluente filtrado está representado pela seta azul e aproximadamente 5% do efluente 

tratado continuará a linha de tratamento para ser desinfetado enquanto que os outros 95% são 

descarregados no Rio Tejo. 

O efluente para reutilização é bombado desde a câmara de visita de jusante dos filtros para o 

sistema de desinfeção UV instalado. O caudal utilizado para usos internas na ETAR é tratado no 

sistema Trojan tubular referido anteriormente (retângulo de cor castanha), e distribuído posteriormente. 

O novo sistema de desinfeção a implementar, assegurará a rega dos jardins do Parque Tejo e 

deverá ser implantado (retângulo de cor branca), em local próximo do reservatório subterrâneo (linhas 

de cor amarela) atualmente utilizado para armazenar as águas extraídas dos furos. 

A água armazenada será distribuída através do sistema de distribuição atual do parque. No 

subcapítulo seguinte, é abordado o sistema de distribuição atual do parque, face às normas referentes à 

prática de reutilização de ART para rega. 

 
 

5.4.4. Sistema de distribuição  
 

Definidos os critérios de aplicação do sistema de reutilização de ART e da água tratada estar 

devidamente armazenada, é preciso distribuí-la mantendo um controlo contínuo da qualidade da água 

de modo a garantir a reutilização de forma segura. 

Os jardins devem estar devidamente assinalados de forma a ser evidente que a rega é efetuada 

com ART. Como toda a extensão dos jardins é de fácil acesso ao público as zonas de rega devem estar 

sinalizadas com tabuletas distanciadas entre si de 100 metros, com os avisos devidos. 

As regas devem continuar a ser realizadas durante a noite, fora do horário de maior utilização do 

público. Antes de se proceder à rega, deve ser verificada a velocidade do vento, de forma a garantir que 

Figura 23 - Esquema de implantação do novo sistema de reutilização de ART. 
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a mesma é inferior ao valor máximo normalizado, por forma a não arrastar as gotículas para fora da 

zona de rega. 

Prevê-se que a reutilização de ART para rega paisagística dos jardins do Parque Tejo seja feita 

através do sistema de rega atual, sendo que, para tal, devem ser adotadas algumas medidas de 

segurança na área de rega e nas suas áreas adjacentes. O primeiro cuidado a ter consiste em 

assegurar que todo o sistema de rega seja de cor roxa, de forma a sinalizar facilmente a presença de 

ART.  

Como mostra na Figura 24, na área envolvente do parque existem zonas habitacionais 

localizadas a distâncias inferiores aos mínimos recomendados na NP 4434:2205 para a rega por 

aspersão (50 m) e para rega gota-a-gota (30 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salienta-se que estas distâncias são demasiado conservativas e impossíveis de garantir neste e 

noutros casos, o que incentiva à garantia de um efluente de qualidade fiável, rigorosamente assegurada. 

Uma vez que o sistema de rega não é compatível com as distâncias mínimas recomendadas, a 

área regada deve ser isolada com sebes ou cortinas de material adequado. Caso sejam utilizadas 

sebes, estas devem ter altura e constituição (tipo e densidade de ramagem e folhagem) adequadas à 

função pretendida e à rega por aspersão, de modo a formar uma barreira que evite o transporte das 

gotículas pelo vento.  

Juntamente com esta proteção, a zona regada deve dispor de um sistema de drenagem 

superficial e subsuperficial que assegure a drenagem da água de rega excedente. Este sistema deve 

incluir uma vala para garantir a não ocorrência de escoamentos para o exterior da zona regada. 

Adicionalmente, para controlo de alterações físicas e químicas que possam ocorrer no solo, 

consequentes da acumulação de metais pesados ou alteração da sua salinidade, este deve ser 

monitorizado. A NP 4434:2005 recomenda uma análise de cinco em cinco anos aos seguintes metais 

pesados: cádmio, cobre, níquel, zinco, mercúrio e crómio, e no âmbito da definição da fertilização dos 

espaços verdes, deverá ser feita uma análise anual ao fósforo, potássio, pH e matéria orgânica do solo.   

Figura 24 – Verificação da distância mínima a zonas habitacionais. 

Distância mínima recomendada para rega por aspersão (circunferências de raio 50 m) e 
para rega gota-a-gota (circunferências de raio 30 m) 



63  

5.4.5. Apreciação económica 

 

A reutilização de ART proveniente da ETAR de Beirolas requer tratamento adicional, o que inclui 

a construção e implantação de novas infraestruturas, a aquisição de novos equipamentos e os encargos 

relacionados com a sua operação e manutenção, estando naturalmente associado a um custo adicional 

para a empresa Águas do Tejo Atlântico. É, desta forma, necessária uma apreciação económica do 

projeto a implementar, não descurando, no entanto, as pretensões ambientais e politicas que um projeto 

deste tipo traz. 

A tarifa das Águas do Tejo Atlântico na ETAR de Beirolas é, segundo informação prestada pela 

empresa, de 0,48 €/m3, que inclui custos com pessoal, amortizações, seguros, entre outros. De forma a 

implementar a reutilização de ART, é previsto um incremento a esta tarifa, pois ocorre um investimento 

numa nova infraestrutura, em novos equipamentos de bombagem e de desinfeção UV, bem como 

custos de exploração e manutenção acrescidos. 

Estes custos foram estimados de forma muito simplificada, em conformidade com o apresentado 

no Quadro 23. Existem dois tipos de custos associados: os custos de instalação que englobam o 

investimento na estação elevatória, destinada a elevar o caudal, após filtração, para o novo sistema de 

desinfeção por UV, e no custo de adquirir o próprio equipamento UV. Os custos de exploração e 

manutenção incluem, como o nome indica, o custo de manter o processo de desinfeção ativo, incluindo 

a bombagem, o sistema de lâmpadas UV e o processo de cloragem, bem como o custo de energia 

associado. 

 

Quadro 23 – Cálculo do investimento a efetuar. 

Caudal de dimensionamento 

60.000 m3/ano 

1.972,6 m3/dia 

22,8 l/s 

Altura de elevação 5 m 

 

Custos de Instalação 

Custo construção civil 12.115 € 

Custo 
equipamento 

Bomba 38.656 € 

UV 79.750 € 

Cloragem 2.000 € 

Total - custos instalação 132.521 € 

Amortização custos instalação a 15 anos 

8.835 €/ano 

24 €/dia 

0,0123 €/m3 

Custos de Exploração e 
Manutenção 

Custo manutenção-desinfeção (2% do 
investimento) 

2.650 €/ano 

7,26 €/dia 

0,0037 €/m3 

Custo Energia 

Consumo Horário 6 kWh 

Caudal Tratamento 150 m3/h 

Energia Utilizada 0,04 kWh/m3 

Fator de segurança 2 

Preço Energia 0,12 €/kWh 

Total Custo Energia 0,0100 €/m3 

Custo Total do Projeto 0,0256 €/m3 
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Custos de instalação: 

O custo de construção civil e de equipamento para estações elevatórias de água foram estimados 

com base nas funções de custo presentes nos “elementos sobre custos de estações elevatórias de 

água”, incluídos nos documentos de apoio à disciplina de Saneamento, do IST: 

 

𝐶𝑐𝑐 = 39904 + 374 ×  𝑄 + 0,15 × 𝑄 × 𝐻  

𝐶𝑒𝑞 = 1317 ×  𝑄0,769 × 𝐻0,184 + 2092 × (𝑄 × 𝐻)0,466 

 

Sendo Ccc (€) – Custo de construção civil, Ceq (€) – Custo de equipamento (bomba), Q – Caudal 

de Dimensionamento (l/s) e H – Altura de elevação (m) 

 

Para um caudal de dimensionamento de 22,8 l/s e uma altura de elevação de 5 metros, o custo 

de construção civil (Ccc) da estação elevatória é 48.460 €. Dado que existe já uma infraestrutura de 

bombagem para reutilização do efluente para usos internos da ETAR, é apenas necessário 

complementar esta infraestrutura com o novo sistema de bombagem, sendo considerado um custo 

estimado de 12.115 € (correspondente a 25% do Ccc). Da mesma forma o custo do equipamento 

eletromecânico é 38.656 €, o que corresponde a dois grupos eletrobomba (um de reserva), incluindo 

válvulas, quadro elétrico e instalações elétricas associadas. 

Relativamente ao equipamento de desinfeção UV, foi solicitado uma proposta comercial à 

empresa Linha D’Água, Lda, que apresentou o valor de 79.750 € para um Equipamento UVSONUS, 

referente a um sistema de desinfeção por UV, em canal aberto, dimensionado para tratar um caudal 

médio diário de 1800 m3/d (150 m3/h), com uma garantia de desinfeção 100 CF/100 ml), de SST 20 mg/l 

e de UVT 50%. 

Para o processo de cloragem foi considerado o custo de 2.000 €, referente à construção do 

sistema de injeção de hipoclorito de sódio na tubagem entre o sistema de desinfeção e o reservatório, 

com base numa consulta de mercado. 

O total dos custos de instalação é 132.521 €, que com uma amortização a 15 anos (tempo médio 

de vida dos equipamentos) dá um valor de 8.835 €/ano ou 24 €/dia. Para o caudal dimensionado 

(1.972,6 m3/dia) o custo total de instalação é 0,0123 €/m3. 

 

Custos de Exploração e Manutenção: 

Considera-se um custo de manutenção do sistema de desinfeção, estimado como 2% do 

investimento da instalação (2.650 €/ano; 7,26 €/dia; 0,0037 €/m3), que inclui despesas em reagente 

(hipoclorito de sódio) e os custos de operação do sistema de desinfeção. 

Relativamente aos encargos energéticos do sistema de desinfeção UV, o equipamento proposto 

tem uma potência de 6,31 kW, sendo considerado um consumo horário de 6 kWh para um caudal de 

tratamento de 150 m3/h. Isto corresponde a uma energia utilizada por m3 de 0,04 kWh. Admitindo um 

valor 0,12 €/kWh de preço de energia e um fator de segurança de 2 (que atende aos custos de energia 

de bombagem e a acréscimos em períodos de ponta), o valor total de custo de energia do processo de 

desinfeção é 0,0100 €/m3. 

Após a análise da tabela e admitindo que os encargos com o tratamento das águas residuais na 
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ETAR são já suportados pelo utilizador, o custo associado ao tratamento necessário para rega foi 

estimado em 0,0256 €/m3. Este seria o valor que a entidade gestora do Parque Tejo teria de pagar por 

adotar medidas de uso de água mais sustentáveis. 

Considerando os volumes de captações (m3) dos furos apresentados no capítulo 5.3, é possível 

aferir qual seria o incremento dos custos nos anos de 2016 e 2017, o que se apresenta no Gráfico 11. 

Assim, entre os anos 2016 e 2017, o custo do uso de ART na ETAR de Beirolas, em euros, teria variado 

entre 5.976 € e 8.129 €, com uma média entre os dois anos de cerca de 7.053 €. Este valor, tendo em 

conta a área do parque (232.800 m2), indicaria um custo médio anual de rega do parque recorrendo a 

ART de 0,0303 €/m2. 

 

Como já referido anteriormente no capítulo 4.1, a aplicação de dois tipos de tarifários na 

implementação destes sistemas de reutilização de ART, poderá ser a melhor solução. Um tarifário de 

saneamento aplicado aos utilizadores que entregam efluentes, situação em que são suportados custos 

com a recolha e o tratamento necessário à descarga em meio hídrico e um outro tarifário de venda de 

ART aplicado aos utilizadores que adquirem o produto, suportando custos adicionais provenientes da 

atividade de tratamento e distribuição de águas residuais aptas à reutilização. Isto significa que a tarifa 

dos 0,48 €/m3, referente à atividade da ETAR na parte da gestão e exploração do sistema multimunicipal 

de saneamento de águas residuais, nomeadamente a recolha, o tratamento e a rejeição de efluentes 

domésticos e urbanos, deverá continuar a ser suportada pelos utilizadores, através dos tarifários 

definidos.  

Face ao exposto anteriormente, a entidade gestora do Parque Tejo, deverá ser responsável por 

assegurar o custo do incremento sobre a tarifa (0,0256 €/m3) das Águas do Tejo Atlântico. Julga-se que 

este custo é bastante reduzido quando comparado com os benefícios ambientais decorrentes, bem 

como com a imagem que deveria ser transmitida ao público em geral, de reutilização de recursos, opção 

por soluções sustentáveis e incentivo à economia circular.  

Juntamente com os benefícios ambientais, a ETAR diminuiria o valor a pagar com a taxa de 

J F M A M J J A S O N D

2016 25 € 197 € 127 € 352 € 384 € 769 € 689 € 943 € 1 123 700 € 383 € 284 € 

2017 227 € 263 € 267 € 451 € 323 € 998 € 1 335 1 376 1 242 842 € 461 € 342 € 

Média 2016/2017 126 € 230 € 197 € 402 € 353 € 884 € 1 012 1 160 1 183 771 € 422 € 313 € 

€-

€200 

€400 

€600 

€800 

€1 000 

€1 200 

€1 400 

€1 600 

Custo do sistema a implementar

Gráfico 11 – Custos mensais hipotéticos para reutilização de ART com referência nos volumes captados nos 
anos 2016 e 2017. 
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recursos hídricos, ao descarregar menos quantidade de ART no meio recetor, e haveria diminuição dos 

gastos energéticos com as bombas de captação de água subterrânea dos furos. 
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6. Conclusões e recomendações 
 

6.1. Conclusões 
 

A presente dissertação abordou o tema das águas residuais num panorama de economia circular, 

através de um caso de estudo concreto, nomeadamente a implementação de um sistema de tratamento 

na ETAR de Beirolas com o objetivo de reutilizar o efluente final na rega dos jardins do Parque Tejo. O 

efluente tratado na ETAR de Beirolas, após filtração, apresenta valores nos parâmetros químicos (CBO5, 

CQO, SST, Fósforo, Nitratos) que, à luz da legislação atual, permite a sua utilização na rega 

paisagística. Contrariamente, do ponto de vista microbiológico, os parâmetros analisados (bactérias 

coliformes fecais, ovos de helmintas) apresentam valores superiores aos limites definidos e os ovos de 

helmintas não são avaliados no efluente filtrado, enquanto que as bactérias coliformes fecais excedem o 

limite para rega paisagística (200 UFC/100ml) em ordens de grandeza até cem vezes superiores (entre 

5,91x103 e 8,66x104 UFC/100ml). De forma a utilizar a ART para rega paisagística é, então, necessário 

introduzir um sistema que reduza a quantidade de bactérias coliformes fecais presentes no efluente. O 

sistema escolhido consiste, fundamentalmente, em equipar a ETAR com um tratamento de desinfeção 

UV suplementar, à semelhança do já existente na ETAR para tratamento da ART utilizada nos usos 

internos. Apesar de haver outras formas de tratar ART para rega paisagística, optou-se pelo método de 

desinfeção UV, por três razões: 

• a análise dos parâmetros microbiológicos ao efluente desinfetado utilizado nos usos internos da 

ETAR, mostra que tanto as bactérias coliformes fecais como os ovos de helmintas estão dentro 

dos limites para rega paisagística, respetivamente 6 ± 20 UFC/100ml e não presentes; 

• o processo de desinfeção por radiação UV já se encontra em exploração na ETAR, não exigindo 

alterações a nível operacional, nomeadamente a aprendizagem do sistema pelos operadores 

como seria o caso se se optasse por outro tipo de sistema de tratamento; 

• é uma estrutura compacta relativamente a outras alternativas, o que é uma vantagem na ETAR 

de Beirolas, dada as suas limitações de espaço livre para novas implantações. 

Em termos económicos, foi realizada uma apreciação financeira simplificada ao sistema proposto. 

Conclui-se que, para além da tarifa das Águas do Tejo Atlântico (0,48 €/m3) associada ao tratamento 

usual das águas residuais, deve ser definido um valor que demonstre o custo deste novo sistema a 

implementar. O valor a incrementar é estimado em 0,0256 €/m3, que permitirá amortizar o investimento 

em infraestruturas e equipamento num período de 15 anos, bem como ter em conta os custos de 

manutenção e exploração do mesmo. 

Considerando que apenas este acréscimo de custo seria imputado à gerência do Parque Tejo, 

estima-se que o custo por ano do novo sistema de tratamento seja, aproximadamente, 7.000 €. Tendo 

em conta a área do parque (232.800 m2), estima-se um custo médio de rega do parque recorrendo a 

ART de 0,0303 €/m2. 

A reutilização de ART para diversos fins é possível e torna-se cada vez mais uma aposta sólida e 

viável para fazer face à fragilidade do nosso planeta, manifestada pela limitação de água disponível, 

podendo inclusive atenuar os efeitos das alterações climáticas particularmente nas zonas mais áridas, 

com maior limitação hídrica. É expectável que, quanto maior as limitações de água no mundo, maior 

será a tendência para recorrer à reutilização de ART noutras aplicações para além da rega paisagística. 
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Atualmente, os jardins do Parque Tejo são regados com volumes de água bombados de aquíferos 

presentes no parque. A utilização da água disponível no nível freático é questionável, especialmente em 

zonas costeiras, pois aumenta a possibilidade de introdução salina nos mesmos, tornando-os 

posteriormente inutilizáveis. Também representa uma utilização de um recurso valioso que permite fazer 

frente a períodos de escassez hídrica: a água armazenada nos aquíferos ficaria disponível para outros 

usos, ou para o caso de falha do sistema implementado, com vantagens ambientais. 

Em termos de reutilização de água residual, têm sido criadas normas/critérios de reutilização, que 

estipulam determinadas características de qualidade da água, consoante o tipo de reutilização 

pretendida. Salientam-se exemplos de guias técnicos e respetivos países de aplicação. Os Estados 

Unidos da América em 2004 reformularam as Guidelines for Water Reuse, a Austrália possui as 

Australian Guidelines for Water Recycling, Portugal em janeiro de 2010 editou um Guia Técnico sobre 

Reutilização de Águas Residuais pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR) e pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL). Apesar de já existir legislação 

nacional, as aplicações com ART em Portugal são ainda em escasso número, derivado de fatores como 

a falta de projetos piloto que produzam conhecimento científico e comprovem a sua mais valia, o 

desconhecimento por parte do público, os investimentos avultados e a falta de credibilidade (quer nos 

sistemas de tratamento utilizados, quer na entidade responsável pelo tratamento), entre outros. A 

regulamentação ambiental e não ambiental deverá evoluir para incentivar a economia circular e 

promover a conservação de água através, designadamente, de reutilização de ART. 

Este caso de estudo é um exemplo importante de reutilização de ART, pois serve como um passo 

em frente na dinamização e implementação da reutilização de ART em Portugal. 

 

6.2. Recomendações e proposta de estudos futuros 
 

Relativamente a esta dissertação, ao caso de estudo, bem como ao estado geral das ART em 

Portugal é possível fazer várias recomendações e propostas para estudos futuros. 

 

Recomendações: 

• Deverá ser realizado um trabalho legislativo e normativo, que inclua benefícios fiscais, por 

exemplo, de modo a dar suporte à prática da reutilização de ART e a permitir que o número 

de utilizadores seja crescente. 

• Para que a reutilização venha a ser uma aposta forte no país, seria importante que as 

medidas previstas no PNUEA e as metas estabelecidas no PEAASAR fossem concretizadas, 

bem como o estabelecimento de metas legisladas para órgãos governativos e incentivos 

financeiros para os investidores privados. Os incentivos devem ser apresentados numa 

perspetiva de desenvolvimento social e económico, tendo em vista a preservação dos 

recursos hídricos. 

• Deve ser estudada a implementação de novas tarifas, incentivos ou penalizações que 

motivem um paradigma de economia circular. A título de exemplo, havendo hipótese de uma 

fonte alternativa de água para as atividades de uma entidade, deveria beneficiar-se (ou 

penalizar) quem opte (ou não) pela mesma. 
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Propostas de estudos futuros: 

• Aliado à eventual utilização de ART nos espaços verdes do Parque Tejo, é necessário criar 

um programa de monitorização contínua, que assegure a qualidade e salvaguarde a saúde 

pública. 

• É importante estudar a flora nas zonas irrigadas do Parque Tejo e comparar com zonas de 

controlo, de forma a verificar o efeito da utilização de ART na reciclagem de nutrientes e na 

taxa agronómica das plantas. 

• Para reutilização de ART noutros espaços verdes, é necessário avaliar os encargos 

associados ao transporte e armazenamento. Para além de infraestruturas como as condutas, 

as estações elevatórias e os reservatórios, medidas de transporte alternativas (como os 

camiões cisterna), poderiam ser utilizadas para o transporte de ART para rega de jardins 

municipais, limpeza de ruas e limpeza dos próprios veículos. 
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ANEXOS 
 

Anexo A – Valores máximos admissíveis para os parâmetros de qualidade 
microbiológica das ART para reutilização em rega e linhas de tratamento adequadas 
 
Fonte: (IPQ, 2005) 
 

 
 

Anexo B – Distância mínima entre o limite da zona regada e zonas com ocupação 
humana permanente, para diferentes concentrações de coliformes fecais nas ART 
 
Fonte: (IPQ, 2005) 
  

Classes 
Coliformes 

fecais 
(UFC/100 ml) 

Ovos de 
parasitas 
entéricos 
(ovos/l) 

Linhas de tratamento 
adequadas 

Observações 

A 100 

1 

Secundário => Filtração => 
Desinfeção 

ou 
Terciário => Filtração => Desinfeção 

Desinfeção por UV (lâmpadas 
com auto-limpeza) 

ou 
O3 preferíveis a cloragem. 

B 200 

Secundário => Filtração => 
Desinfeção 

ou 
Terciário => Filtração => Desinfeção 

Desinfeção por UV (lâmpadas 
com auto-limpeza) 

ou 
O3 preferíveis a cloragem. 

A rega deve ser feita de modo 
a evitar contacto com o público. 

C 103 

Secundário => Filtração => 
Desinfeção 

ou 
Terciário => Filtração => Desinfeção 

ou 
Lagunagem (sistema com 3 ou mais 

lagoas e tempo de retenção ≥ 25 dias) 

Desinfeção por UV (lâmpadas 
com auto-limpeza) 

ou 
O3 preferíveis a cloragem. A 

rega de vinha e pomares deve 
ser efetuada de modo a evitar 
o contacto com os frutos. Não 

devem ser aproveitados os 
frutos caídos no solo. 

D 104 

Secundário => Lagoas de maturação 
(tempo de retenção ≥ 10 dias) 

ou 
Secundário => Filtração => 

Desinfeção 

Desinfeção por UV (lâmpadas 
com auto-limpeza) 

ou 
O3 preferíveis a cloragem. 

A rega deve ser feita de modo 
a evitar contacto com o público. 

Método de 

rega 

Tipo de 

zona 

habitada 

Concentração de coliformes fecais nas águas residuais tratadas 

≤ 2×102 CF/100 ml  2×102 < 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 
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Anexo C – Esquema simplificado da linha de tratamento da ETAR de Beirolas 
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Anexo D – Concentrações dos diferentes parâmetros em estudo na ETAR de Beirolas 
 

Parâmetro: Bactérias Coliformes fecais 
Unidades: NMP/100 ml 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Efluente 
desinfetado 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Efluente 
desinfetado 

2/jan 9.83E+06 1.92E+04 1 26/jun 8.36E+06 3.45E+04 5 

9/jan 2.06E+07 4.20E+03 0 3/jul 7.76E+06 6.13E+04 4 

16/jan 1.19E+07 3.50E+03 0 10/jul 7.63E+06 9.80E+04 1 

23/jan 7.98E+06 1.72E+04 3 17/jul 6.57E+06 5.79E+04 0 

30/jan 1.41E+07 6.49E+04 0 24/jul 1.30E+07 4.91E+04 4 

6/fev 8.20E+06 1.15E+04 0 21/ago 1.35E+07 3.87E+04 0 

13/fev 8.37E+06 6.50E+03 0 28/ago 9.57E+06 2.91E+04 23 

20/fev 1.42E+07 1.05E+05 2 11/set 1.04E+07 5.79E+04 1 

1/mar 8.16E+06 5.91E+03 0 18/set 9.34E+06 6.49E+04 0 

6/mar 9.34E+06 1.72E+04 2 25/set 9.34E+06 1.28E+04 0 

13/mar 4.61E+07 3.99E+03 0 2/out 1.15E+07 8.66E+04 1 

20/mar 1.41E+07 2.85E+04 1 9/out 1.01E+07 1.13E+04 0 

27/mar 1.03E+07 3.29E+03 0 16/out 1.01E+07 2.25E+04 1 

3/abr 6.31E+06 6.13E+04 0 23/out 1.29E+07 7.27E+04 0 

17/abr 1.01E+07 8.20E+03 1 30/out 1.06E+07 6.49E+04 0 

2/mai 1.03E+07 1.27E+04 0 6/nov 1.09E+07 1.92E+04 0 

8/mai 1.05E+07 2.28E+04 56 13/nov 9.34E+06 1.01E+04 1 

15/mai 6.38E+06 4.88E+05 3 20/nov 9.83E+06 2.36E+04 1 

29/mai 1.65E+07 1.72E+04 125 27/nov 9.11E+06 2.14E+04 0 

5/jun 1.79E+07 3.65E+04 13 4/dez 1.26E+07 1.72E+04 1 

12/jun 8.39E+06 3.26E+04 25 11/dez 1.08E+07 1.08E+05 1 

19/jun 1.54E+07 6.70E+03 12 18/dez 1.35E+07 8.50E+03 1 
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Parâmetro: CBO5  
Unidades: mg/L O₂ 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 
Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 

9/jan 400 13 96.8% 3/jul 220 6 97.3% 

16/jan 470 8 98.3% 10/jul 310 5 98.4% 

23/jan 340 6 98.2% 17/jul 270 6 97.8% 

30/jan 320 14 95.6% 24/jul 300 6 98.0% 

7/fev 210 8 96.2% 31/jul 250 8 96.8% 

13/fev 170 6 96.5% 7/ago 220 6 97.3% 

20/fev 240 5 97.9% 15/ago 300 6 98.0% 

28/fev 300 6 98.0% 21/ago 160 6 96.3% 

6/mar 270 6 97.8% 28/ago 670 6 99.1% 

13/mar 220 6 97.3% 11/set 240 6 97.5% 

20/mar 340 6 98.2% 18/set 280 7 97.5% 

27/mar 180 6 96.7% 25/set 300 7 97.7% 

3/abr 280 6 97.9% 2/out 250 6 97.6% 

17/abr 240 6 97.5% 9/out 170 6 96.5% 

25/abr 230 6 97.4% 16/out 260 8 96.9% 

1/mai 330 6 98.2% 23/out 310 6 98.1% 

8/mai 240 6 97.5% 1/nov 330 6 98.2% 

15/mai 210 5 97.6% 6/nov 290 6 97.9% 

22/mai 390 5 98.7% 13/nov 240 6 97.5% 

29/mai 340 6 98.2% 20/nov 310 6 98.1% 

5/jun 250 6 97.6% 27/nov 330 9 97.3% 

13/jun 340 6 98.2% 4/dez 350 6 98.3% 

19/jun 210 6 97.1% 11/dez 170 6 96.5% 

26/jun 240 10 95.8% 26/dez 340 6 98.2% 
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Parâmetro: CQO 
Unidades: mg/L O₂ 

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 
Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtrado 

Eficiência 

9/jan 760 27.08 96.4% 10/jul 620 35 94.4% 

16/jan 960 37 96.1% 17/jul 630 43 93.2% 

23/jan 720 30 95.8% 24/jul 620 37 94.0% 

30/jan 600 39 93.5% 31/jul 710 32 95.5% 

7/fev 460 30 93.5% 7/ago 590 33 94.4% 

13/fev 450 33 92.7% 15/ago 610 37 93.9% 

20/fev 510 30 94.1% 21/ago 610 25.55 95.8% 

28/fev 530 38 92.8% 28/ago 1300 35 97.3% 

6/mar 620 29.81 95.2% 11/set 550 30 94.5% 

13/mar 560 37 93.4% 18/set 610 25.37 95.8% 

20/mar 690 25.75 96.3% 25/set 720 52 92.8% 

27/mar 540 30 94.4% 2/out 720 32 95.6% 

3/abr 670 42 93.7% 9/out 630 52 91.7% 

17/abr 680 43 93.7% 16/out 740 28.82 96.1% 

25/abr 560 35 93.8% 23/out 650 43 93.4% 

1/mai 620 38 93.9% 1/nov 660 39 94.1% 

8/mai 610 28.05 95.4% 6/nov 820 34 95.9% 

15/mai 590 42 92.9% 13/nov 700 30 95.7% 

22/mai 690 100 85.5% 20/nov 680 33 95.1% 

29/mai 630 42 93.3% 27/nov 600 30 95.0% 

5/jun 640 41 93.6% 4/dez 740 40 94.6% 

13/jun 710 35 95.1% 11/dez 410 30 92.7% 

19/jun 410 50 87.8% 18/dez 740 26.89 96.4% 

26/jun 570 40 93.0% 26/dez 600 30 95.0% 

3/jul 580 62 89.3%  

Parâmetro: Nitratos 
Unidades: mg/L N 

Data de 
colheita 

Efluente 
filtrado 

Data de 
colheita 

Efluente 
filtrado 

2/jan 4.2 19/jun 1.9 

9/jan 3.1 3/jul 2.3 

7/fev 1.8 17/jul 2.3 

13/fev 1 24/jul 5.2 

6/mar 2.1 7/ago 2.8 

27/mar 2.1 11/set 3.2 

3/abr 0.42 25/set 2.3 

25/abr 2.2 9/out 5.4 

1/mai 2.8 23/out 0.92 

8/mai 1.9 6/nov 5.3 

22/mai 0.3 13/nov 2.5 

5/jun 3 11/dez 2.6 
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Parâmetro: SST 
Unidades: mg/L  

Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtração 

Eficiência 
Data de 
colheita 

Afluente 
bruto 

Efluente 
filtração 

Eficiência 

9/jan 400 6 98.5% 10/jul 280 3.1 98.9% 

16/jan 460 4.6 99.0% 17/jul 290 17 94.1% 

23/jan 510 5 99.0% 24/jul 290 8 97.2% 

30/jan 290 8 97.2% 31/jul 290 4.3 98.5% 

7/fev 210 3.9 98.1% 7/ago 260 8 96.9% 

13/fev 200 3.9 98.1% 15/ago 360 2.5 99.3% 

20/fev 440 5 98.9% 21/ago 300 6 98.0% 

28/fev 260 4.9 98.1% 28/ago 400 4.9 98.8% 

6/mar 260 4.4 98.3% 11/set 260 9 96.5% 

13/mar 280 3.5 98.8% 18/set 280 7 97.5% 

20/mar 300 4.8 98.4% 25/set 310 3.8 98.8% 

27/mar 280 2.6 99.1% 2/out 360 4.8 98.7% 

3/abr 310 6 98.1% 9/out 280 4.9 98.3% 

17/abr 320 6 98.1% 16/out 400 6 98.5% 

25/abr 280 7 97.5% 23/out 300 6 98.0% 

1/mai 360 5 98.6% 1/nov 670 5 99.3% 

8/mai 280 7 97.5% 6/nov 420 20 95.2% 

15/mai 230 9 96.1% 13/nov 330 3 99.1% 

22/mai 370 8 97.8% 20/nov 290 4.1 98.6% 

29/mai 350 5 98.6% 27/nov 230 2.5 98.9% 

5/jun 300 6 98.0% 4/dez 380 6 98.4% 

13/jun 290 4.1 98.6% 11/dez 250 2.7 98.9% 

19/jun 310 14 95.5% 18/dez 360 7 98.1% 

26/jun 220 8 96.4% 26/dez 670 4 99.4% 

3/jul 310 10 96.8%  

 
 


