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resumo 
 

 

O presente relatório resultou da realização de um estágio curricular na 
ETARI da Super Bock Group através da Veolia Portugal. Este estágio 
teve como principal objetivo, a avaliação do funcionamento da estação 
de tratamento, a otimização e sugestões de melhoria dos processos de 
tratamento, e a estimativa da pegada de carbono da estação. Numa 
primeira fase foi analisado todo o tratamento da estação no ano de 2018, 
considerado o ano de referência, obtendo-se eficiências de remoção de 
matéria orgânica próximo de 99%, remoção de sólidos de 97% e remoção 
de nutrientes entre os 69% e os 84%. Esta avaliação permitiu observar 
que a ETAR se encontrava a operar com eficiências acima dos 90%, com 
exceção para a remoção de nutrientes, e obedecia aos critérios de 
descarga da licença ambiental.  
Com vista a uma melhoria do processo de remoção de nutrientes, foram 
avaliadas as ações implementadas antes e durante a realização do 
estágio. No primeiro caso, verificou-se que a instalação de um analisador 
de orto-fosfatos, para o controlo do doseamento do cloreto férrico, 
conduziu a uma redução de cerca de 77% dos dias em que o valor limite 
(VLE) de fósforo foi ultrapassado. Esta ação, conjuntamente com a 
redução da concentração de fósforo total descarregado no efluente 
industrial e por conseguinte na entrada da ETARI, permitiu baixar o nível 
de descarga de fósforo para valores próximos de 2 mg/L. No entanto, 
verificou-se que, para obter uma média inferior a 2 mg/L de fósforo no 
efluente da ETARI, é necessário que o afluente da ETARI, ou pelo menos 
a entrada no sistema de lamas ativadas fosse inferior a 10 mg/L. Para 
isso foram realizados estudos complementares de precipitação do 
fósforo, tendo-se concluído que esta situação é possível, desde que seja 
instalada uma precipitação adicional no pré-tratamento, especificamente 
à entrada do decantador de lamelas. 
Para se conseguir um maior grau de otimização do funcionamento da 
ETARI, foi também estudado o processo de desidratação de lamas, que  
o processo sobre o qual havia menos informação. Neste sentido, foram 
estudados os dados do ano de 2018 como estado referência e efetuadas 
alterações no doseamento de polímero. Com este estudo obteve-se uma 
redução de cerca de 44% do polímero gasto por cada hora de trabalho 
das centrífugas, o que correspondeu a uma redução de 8 kg/dia no 
consumo de polímero, sem que tenha havido uma redução da 
percentagem de matéria seca na lama desidratada.  
Em paralelo com a otimização do funcionamento da ETARI, fez-se a 
estimativa das emissões de gases com efeito de estufa (CH4 e N2O) 
libertados na estação e o seu contributo para a redução da pegada de 
carbono da indústria do caso de estudo. Após a aplicação da metodologia 
do IPCC, verificou-se que, no cenário com a ETARI há uma redução de 
cerca de 59% nas emissões de CH4, pelo facto de haver um digestor 
anaeróbio com reaproveitamento do biogás, e uma redução das 
emissões de N2O de 52%, pelo facto de existir um processo de 
tratamento que contempla a nitrificação e desnitrificação. 
Foi assim possível concluir que houve uma redução efetiva das emissões 
de gases com efeito de estufa (CH4 e N2O), dando origem a uma redução 
de 57% nas emissões de gases com potencial de aquecimento global, 
medidos como CO2 equivalente, pelo facto de a indústria da Super Bock 
Group ter uma ETARI para o tratamento do seu efluente. 
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abstract 
 
 

This report refers to a curricular internship at the Wastewater Treatment 
Plant (WWTP) of Super Bock Group through Veolia Portugal. The main 
objective of this internship was to evaluate the operation of the WWTP, 
make suggestions for optimizing and improving treatment processes and 
estimating the plant's carbon footprint. In a first phase, the entire treatment 
of the WWTP in the year 2018 was analyzed, considered the reference 
year, obtaining efficiencies of organic matter removal close to 99%, 
removal of solids of 97% and removal of nutrients ranging from 69 % to 
84%. This assessment allowed us to verify that the WWTP was operating 
with efficiencies above 90%, except for the removal of nutrients, 
complying with the discharge criteria in the environmental license. 
To improve the nutrient removal process, the actions implemented at the 
WWTP before and during the internship were evaluated. In the first case, 
the installation of an ortho-phosphate, analyzer to control the dosage of 
ferric chloride led to a reduction of about 77% of the days when the 
emission limit value (ELV) of the phosphorus was outdated. This action, 
together with the reduction in the concentration of total phosphorus 
discharged into the industrial effluent and, therefore, at the entrance to the 
WWTP, allowed to lower the level of phosphorus discharge to values 
close to 2 mg/L. However, to obtain an average of less than 2 mg/L of 
phosphorus in the wastewater effluent, it is necessary that the wastewater 
influent, or at least the entrance to the activated sludge system, is less 
than 10 mg/L. For this, complementary studies of phosphorus 
precipitation were carried out, concluding that this is possible, as long as 
an additional precipitation step is installed in the pre-treatment stage, 
specifically at the entrance to the lamella decanter. 
In order to achieve a greater degree of optimization of the WWTP 
operation, the sludge dewatering process was also studied, a process in 
which less information existed. In this sense, the data for the year 2018 
were studied as a reference state and changes were made to the polymer 
dosage. This study resulted in a reduction of approximately 44% of the 
polymer used for each work hour of the centrifuges, which corresponded 
to a reduction of 8 kg/day in polymer consumption, without a reduction in 
the percentage of dry matter in the dewatered sludge. 
In addition to optimizing the operation of the WWTP, the estimation of 
greenhouse gases emissions (CH4 and N2O) released at the plant and 
their contribution to reducing the carbon footprint of the industry case 
study was also carried out. After applying the IPCC methodology, it was 
found that, in the scenario with the WWTP, there is a reduction of about 
59% in CH4 emissions, due to the fact that there is an anaerobic digester 
with reuse of biogas, and a reduction of 52% in N2O emissions, due to 
the fact that there is a treatment process that includes nitrification and 
denitrification. 
It was possible to conclude that there was an effective reduction in 
greenhouse gas emissions (CH4 and N2O), leading to a 57% reduction in 
gas emissions with global warming potential, measured in CO2 
equivalent, due to the fact that the Super Bock Group industry has a 
WWTP for the treatment of its effluents. 
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1. Introdução 

O Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade 

de Aveiro tem como objetivo a formação de técnicos de nível superior capazes de prever, diagnosticar e caracterizar 

problemas e perturbações ambientais e de desenvolver soluções com o ponto de vista técnico e económico. A 

formação desenvolve também a interação e a interligação de matérias multidisciplinares e transversais tendo em vista 

as dimensões ecológica, social, económica e cultural à implementação dos sistemas tecnológicos.  

 

O presente relatório de estágio enquadra-se na unidade curricular de Dissertação/Projeto/Estágio, do último ano do 

Mestrado com o objetivo da conclusão do curso. O estágio decorreu nas instalações da Estação de Tratamento de 

Águas Residuais Industriais da Super Bock Group por intermédio da Veolia Portugal que é responsável pela operação 

e manutenção desta ETARI. 

 

Durante o estágio realizado, o autor deste trabalho integrou-se na equipa de trabalho da ETARI, acompanhou a sua 

operação, teve como função principal a realização das análises para controlo do processo da estação de tratamento, 

estas com periodicidades diferentes, diárias, semanais e mensais. Ajudou sempre que necessário em operações de 

rotina realizadas no local e acompanhou as ações implementadas e as ações de manutenção da ETARI. 

 

Esta ETARI pretende assim tratar as águas residuais provenientes desta indústria sendo que segundo (United States 

Environmental Protection Agency, 2004) uma estação de tratamento de águas residuais tem o objectivo de acelerar 

o tratamento natural. Retiram grandes quantidade de poluentes das águas contaminadas antes de serem libertadas 

para corpos de águas como rios e lagos. Estas soluções surgiram com o aumento da preocupação e do investimento 

para a redução da poluição da água.  

 

A realização deste estágio em ambiente empresarial, permitiu um primeiro contacto com o mundo empresarial, 

permitiu a aquisição de novos conhecimentos, uma capacidade para lidar com problemas reais que acontecem nas 

empresas e experiência na área de tratamento de efluentes. Durante o estágio foram realizadas várias atividades sendo 

que, o principal objetivo foi o estudo da ETARI com a possibilidade de fornecer possíveis sugestões de melhoria e a 

contribuição da estação de tratamento de águas residuais para a diminuição da pegada de carbono do complexo 

industrial. Para atingir este objetivo foi realizado um estudo do efluente desta ETARI, sendo realizado um estado de 

referência para futuras comparações. Para o objetivo principal da contribuição da redução da pegada de carbono por 

parte da ETARI, foram realizadas sugestões de melhoria de forma a otimizar o tratamento da ETARI e reduzir a 

pegada de carbono. 

 

Este relatório de estágio foi dividido em 8 capítulos, sendo que o primeiro é constituído pela introdução, neste foi 

descrito o trabalho realizado, os objetivos do estágio e do relatório do mesmo. Os restantes capítulos abordam uma 

pequena descrição de águas residuais, dos tipos de tratamento de efluentes e da avaliação do caso de estudo, estando 

distribuído o relatório de estágio da seguinte forma: 

 

• Capítulo 1 - Introdução do relatório de estágio, onde foi realizado o enquadramento do caso de estudo, os 

objetivos e a estrutura do relatório; 

• Capítulo 2 – Breve enquadramento sobre as águas residuais e os seus tratamentos; 

• Capítulo 3 – Descrição do caso de estudo e das atividades realizadas no estágio: 

• Capítulo 4 – Estudo das características do efluente e dos tratamentos da ETARI durante o período temporal de 1 

ano; 

• Capítulo 5 – Ações que foram implementadas na ETARI antes do período de estágio e durante o período de 

estágio; 

• Capítulo 6 – Sugestões de melhoria de forma a otimizar algumas etapas na ETARI e contribuir para a redução 

da pegada de carbono na ETARI; 

• Capítulo 7 – Contributo da redução da pegada de carbono da ETARI; 

• Capítulo 8 – Conclusões retiradas pelo estudo da ETARI; 
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2. Enquadramento teórico 

2.1  Águas Residuais 

As águas residuais são classificadas como os resíduos líquidos consequentes da atividade humana, podendo ser 

provenientes de residências, instituições, estabelecimentos comerciais ou de indústrias. A estas águas podem ainda 

juntar-se as águas superficiais e pluviais antes da sua descarga ou tratamento. 

As aguas residuais, normalmente contêm elevadas cargas de poluentes e contaminantes como resíduos, agentes 

patogénicos, matéria orgânica, elevado teor em nutrientes, produtos químicos e sólidos (Sonune & Ghate, 2004). 

 

As águas residuais podem ser classificadas em 4 categorias, dependendo da sua fonte (Sonune & Ghate, 2004): 

• Domésticas 

• Industriais 

• Infiltração 

• Águas pluviais 

 

A fonte das águas residuais determina as características físicas, químicas e biológicas do efluente e é através destas 

características que é estabelecido o tipo de tratamento e feito o dimensionamento para a estação de tratamento de 

efluentes (Rebelo, 2015).  

Para caracterizar o afluente bruto, bem como para controlo operacional de uma Estação de Tratamento de Águas 

residuais (ETAR), é necessário recorrer a análises das águas e a parâmetros de controlo com valores limites. Nas 

análises às águas residuais é importante caracterizar vários parâmetros que se encontram interligados. Estes podem-

se dividir em características físicas ou químicas e na sua maioria recorrem a análises laboratoriais. 

2.1.1 Características Físicas  

As características físicas das águas mais relevantes são o teor de sólidos, que podem ser solúveis, suspensos e 

coloidais. Além dos sólidos, são tidas em conta a distribuição do tamanho de partículas, turvação, cor, transmitância, 

temperatura, condutividade, densidade, densidade relativa e peso especifico (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

A temperatura e os sólidos são as características que são mais relevantes numa análise a águas residuais. A 

temperatura influencia o tipo de reações químicas e a sua velocidade, a atividade biológica, a concentração de gases 

dissolvidos e indica se há facilidade de sedimentação. Os sólidos totais podem dividir-se em sólidos suspensos totais 

(SST) e sólidos dissolvidos totais (SDT) (Rebelo, 2015).  

 

Para o cálculo correto dos sólidos totais é importante ter em conta os sólidos suspensos e os sólidos dissolvidos. No 

momento em que uma amostra é filtrada os sólidos suspensos ficam retidos no filtro, e os sólidos dissolvidos passam 

o filtro denominado por filtrante. Normalmente as análises de sólidos usadas na operação de uma ETAR são apenas 

os SST e SSV. Neste tipo de análises o tamanho dos poros do filtro é importante para identificar o tamanho das 

partículas coloidais retidas no meio filtrante, pois varia conforme o tipo de filtro usado. Também é defendido que 

pode ocorrer adsorção pelo filtro destas partículas coloidais (Metcalf & Eddy, 2004).  

Os SST são divididos em sólidos suspensos voláteis (SSV) e sólidos suspensos fixos (SSF). A determinação dos SSV 

é importante para o controlo de uma estação de tratamento pois estes são os sólidos que dão uma estimativa da 

quantidade de matéria orgânica particulada presente na água residual a ser tratada (Rebelo, 2015). 

 

Sólidos totais

Sóldios dissolvidos 
totais

Sólidos 
dissolvidos 

voláteis

Sólidos 
dissolvidos fixos

Sólidos suspensos 
totais

Sólidos 
suspensos 

voláteis

Sólidos 
suspensos fixos

Figura 1. Esquema das análises possíveis de realizar a sólidos em águas residuais 
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2.1.2 Características Químicas 

Os componentes químicos das águas residuais normalmente são classificados por componentes orgânicos e 

inorgânicos. Os poluentes inorgânicos são os nutrientes, constituintes não metálicos, os metais e gases. Os poluentes 

orgânicos são classificados como agregados ou individuais. Os agregados são compreendidos pelo número de 

constituintes orgânicos individuais que não podem ser distinguidos separadamente (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

 Componentes não metálicos inorgânicos 

i. pH 

Este parâmetro consiste na medição do ião hidrogénio, que é muito importante como um parâmetro de qualidade. A 

vida microbiológica tem um intervalo crítico de pH, pelo que, se a concentração do ião hidrogénio for muito elevada, 

é difícil tratar as águas residuais por tratamentos biológicos. Por outro lado, o pH das águas residuais tratadas terá 

que ser regulado aquando da sua descarga em meios hídricos, dado o seu efeito adverso na vida aquática desses meios 

(Metcalf & Eddy, 2004) 

 

ii. Azoto 

O azoto é essencial para o crescimento de microrganismos, de plantas e de animais, e é usado na síntese de proteínas, 

sendo, portanto, um componente essencial de avaliar no tratamento de águas residuais. No caso da falta deste 

componente, ele pode ter que ser adicionado para que o afluente possa ser tratado biologicamente. A química do 

azoto é muito complexa e pode assumir várias formas, sendo as mais comuns encontradas nas águas residuais, as 

seguintes: 

• Amónia (NH3) 

• Ião amónio (NH4
+) 

• Azoto gasoso (N2) 

• Ião nitrito (NO2
−) 

• Ião nitrato (NO3
−) 

 

O azoto total é o conjunto de azoto orgânico, amónia, nitritos e nitratos. O azoto orgânico pode ser solúvel ou 

particulado, e este é convertido em amónia com adição de microrganismos no meio ambiente. Os nitritos são muito 

instáveis e facilmente oxidados a nitratos. Apesar de estes se apresentarem em concentrações baixas nas águas 

residuais, são muito tóxicos no ambiente aquático. Os nitratos são a forma oxidada mais encontrada nas águas 

residuais. No tratamento aeróbio, as bactérias podem oxidar a amónia a nitratos e nitritos. O predomínio dos nitratos 

nas águas residuais indica que o poluente estabilizou em relação à necessidade de oxigénio (Metcalf & Eddy, 2004). 

iii. Fósforo 

O fósforo é outro elemento essencial para o crescimento de plantas e animais. Este é um poluente muito importante 

de controlar pois no ecossistema é um nutriente que em grandes quantidades aumenta exponencialmente o 

crescimento de algas na superfície das águas. Algumas formas em que este componente pode aparecer nas águas 

residuais são (Metcalf & Eddy, 2004): 

• Orto fosfatos (PO4
3−; HPO4

2−; H2PO4
−; H3PO4) 

• Polifosfatos 

• Fosfato orgânico  

 

 Componentes Orgânicos 

 

A matéria orgânica numa água residual corresponde a hidratos de carbono, óleos, pesticidas, gorduras, compostos 

orgânicos voláteis (COV), químicos tóxicos, proteínas, entre outros. Os compostos orgânicos são caracterizados por 

ser uma combinação de carbono, hidrogénio e oxigénio e em alguns casos juntamente com azoto. 

As análises realizadas para determinar estes componentes normalmente são (Metcalf & Eddy, 2004): 

• Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

• Carência Química de Oxigénio (CQO) 

 

A análise mais usada é a carência bioquímica de oxigénio (CBO5). Nesta análise é medido o oxigénio dissolvido nas 

águas residuais usado pelos microrganismos na oxidação bioquímica da matéria orgânica, em 5 dias. Esta análise tem 

alguma limitação sendo uma delas o tempo de encubação, é preciso esperar 5 dias para poder ter o resultado da 

análise. Os motivos pelo qual este método é bastante usado são: 

• Determinação da quantidade aproximada de oxigénio que é necessária para estabilizar biologicamente a matéria 

orgânica na água 

• Dimensionamento dos órgãos constituintes de uma instalação de águas residuais 
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• Eficiência do processo de tratamento 

• Cumprimento da licença de descarga 

 

A carência química de oxigénio é uma análise que tem a vantagem de ser realizada num intervalo de tempo mais 

curto (horas) em relação à CBO5. Aqui é medido o oxigénio necessário para que possa ocorrer a oxidação química 

da matéria orgânica. É frequentemente usado para quantificação de poluentes em águas contaminadas (Metcalf & 

Eddy, 2004). 

 

2.2  Tratamento de águas residuais 

É através das características das águas residuais que é possível fazer o dimensionamento de uma estação de 

tratamento, em que estas servem para determinar a quantidade e os tipos de tratamentos necessários de forma a 

assegurar um alta eficiência de descontaminação do efluente e garantir a qualidade pretendida no efluente final 

(Metcalf & Eddy, 2004). 

Segundo (Hassan et al., 2019), as águas residuais provenientes de várias fontes devem ser comparadas, como é o 

caso das águas domésticas e águas industriais apesar de estas poderem variar muito nas suas características.  

Como já foi referido neste relatório podem haver várias fontes de águas. Para tratar as águas residuais existem dois 

tipos de estações de tratamento, as municipais que tratam as águas domésticas, e as industriais, que tratam todos os 

efluentes provenientes de indústrias. 

Numa estação de tratamento podem-se agrupar os tratamentos pela sua especificidade através de tratamentos físicos, 

químicos e biológicos que são comuns a ambos os tipos de estações de tratamento. É com base neste tipo de 

organização e com base no conhecimento das características do afluente que podem ser definidos os tratamentos 

necessários (Metcalf & Eddy, 2004) 

 

 

Remoção de sólidos 

volumosos (ex.: papel, 

plásticos) 

Remoção de sólidos 

densos (ex.: areia) e 

óleos e gorduras 

Desarenamento/ 

Flotação 

Sedimentação 

primária 

Oxidação Biológica 

Sedimentação 

Secundária 

Tratamento 

Terciário 

Efluente 

Tratado 

Tratamento Primário 

Tratamento 

Secundário 

Tratamento Terciário 

Tratamento 

de Lamas 

Efluente Bruto 

Gradagem 

Tratamento Preliminar 

Remoção de sólidos 

suspensos 

sedimentáveis 

(remoção de alguma 

matéria orgânica) 

Oxidação da matéria 

orgânica restante e 

remoção de nutrientes 

Separação de sólidos 

biológicas 

Tratamento adicional 

opcional para 

melhorar a qualidade 

do efluente 

Figura 2.Esquema constituído pelos tratamentos de uma ETAR convencional 
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No esquema anterior foi apresentado o esquema de uma ETAR convencional onde é possível observar os vários 

tratamentos disponíveis e o seu objetivo. Estes tipos de configuração é uma configuração que pode ser adaptada pelos 

dois tipos de ETAR e adaptada a cada caso específico. 

 

2.2.1 Tratamento de águas residuais municipais 

O efluente doméstico é rejeitado de instalações sanitárias de residências, escritórios, comércio, entre outros. Estas 

águas residuais são compostas por aproximadamente 99% de água com constituintes orgânicos e inorgânicos. Contém 

resíduos humanos nos componentes suspensos, coloidais e dissolvidos em conjunto com microrganismos que podem 

ser patogénicos. 

Os constituintes inorgânicos incluem cloretos, sulfatos, azoto, carbonatos e bicarbonatos. O efluente doméstico 

apresenta um padrão de caudal típico com dois picos, um de manhã e outro à noite, não sendo observadas muitas 

variações neste tipo de caudal nem nas suas características. Podem ser encontrados valores típicos de 250 mg/L 

CBO5, 300 mg/L de SST e 50 mg/L de azoto à entrada de uma ETAR municipal (Hassan et al., 2019).  

Na Tabela 1 encontra-se a estrutura sequencial de uma ETAR municipal que trata um caudal médio de 1770 m3/dia 

para uma população de 4500 pessoas (Isabel & Vaz, 2016). 

 
Tabela 1. Exemplo dos órgãos usados numa ETAR municipal (adaptado de (Isabel & Vaz, 2016) ) 

Órgãos de uma ETAR municipal 

Pré-tratamento - Gradagem 

- Desarenamento 

Tratamento primário - Decantador primário 

Tratamento biológico - Tanque de arejamento – processo de lamas ativadas 

- Decantador secundário 

Tratamento de Lamas - Digestor anaeróbio 

- Filtro-prensa 

Destino final do efluente - Rio Mondego 

 

2.2.2 Tratamento de águas residuais industriais 

As águas residuais industriais são a descarga das águas de indústrias provenientes de processos de fabricação. Neste 

tipo de instalações existem duas possibilidades de tratamento e descarga das águas residuais: o tratamento pode ser 

feito nas instalações da fábrica com descarga direta para um corpo de água ou o efluente pode sofrer um pequeno 

tratamento e descarregado para uma ETAR municipal. Alguns exemplos de indústrias que produzem grandes 

volumes de águas residuais com necessidade de tratamento são (Sonune & Ghate, 2004): 

 

• Papel e fibra 

• Centrais elétricas 

• Metalúrgicas 

• Refinarias e petroquímicas 

• Químicas e de fertilizantes 

• Alimentares 

 

As águas residuais industriais podem ter características muito diferentes, não só entre indústrias diferentes como no 

mesmo tipo de indústria. O motivo dessas diferenças tem a haver com os procedimentos operacionais usados pela 

indústria e as matérias-primas usadas. As mudanças do produto fabricado e as descargas momentâneas também fazem 

variar as características das águas residuais (Hassan et al., 2019): 

 

A água residual pode ter as seguintes características (Roudier et al., 2019): 

• sólidos grosseiros e suspensos; 

• oscilações do nível de pH; 

• descarga de óleos e gorduras; 

• matéria orgânica biodegradável; 

• substâncias voláteis; 

• nutrientes; 

• constituintes patogénicos; 
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• compostos orgânicos não biodegradáveis dissolvidos. 

 

Estas características são importantes no tratamento de uma ETARI para saber os tipos de tratamentos que se devem 

usar. A seguir é apresentado um caso de uma estação de tratamento de águas residuais industriais e os processos de 

tratamento mais utilizados numa indústria cervejeira. 

 

2.2.3 Tratamento de águas residuais de uma indústria cervejeira 

A indústria da cerveja é uma indústria com elevado consumo de água. No processo de fabricação de cerveja a água 

é utilizada para a lavagem, esterilização das unidades, nas adegas e nas embalagens. O consumo de água de uma 

Industria cervejeira pode variar de 0,4 a 1 m3 / hL de cerveja e o efluente produzido varia entre 1,3-1,8 hL de águas 

residuais/hL de cerveja. 

Esta água contém um alto teor de matéria orgânica proveniente das descargas de cerveja residual que tem como fontes 

os tanques de processo, filtros de kieselguhr, tubagens e cerveja rejeitada. 

Neste tipo de efluente são libertados nutrientes como o azoto e o fósforo, que dependem principalmente da matéria-

prima e da quantidade de leveduras presente nas águas descarregadas. O azoto na entrada é descarregado numa gama 

de 30 a 100 g/m3 e pode ser proveniente dos cereais como o malte e produtos relacionados, e dos agentes de limpeza 

usados na instalação. O fósforo provém também dos agentes de limpeza e encontra-se na mesma gama entre 30 e 100 

g/m3. Na Tabela 2 encontram-se os valores típicos de um efluente de uma indústria de produção de cerveja (Olajire, 

2020).  

 
Tabela 2. Exemplos de efluentes provenientes de 3 indústrias cervejeiras diferentes (Fonte: Hassan et al., 2019) 

Parâmetros /Exemplo Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 

Caudal médio, m3d-1 2500 800 700 

Caudal máximo, m3d-1 4320 1600 - 

CBO5, mg L-1 800-1600 600-1500 1650 

CQO, mg L-1 1250-2550 1700-3600 2800 

Azoto kjeldahl, mg l-1 25-35 - - 

Orto-fosfatos, mg L-1 20-30 - - 

SST, mg L-1 150-500 270 400 

pH - 4-12 6.5-7.5 

Temperatura, ºC 18-40 35 - 
 

As características das águas residuais de uma ETAR urbana são semelhantes, havendo processos de tratamento que 

são comuns aos dois tipos de ETAR. Os processos de tratamento de uma ETARI podem agregar-se em tratamento 

primário, tratamento secundário e tratamento terciário, como se encontra descrito a seguir neste relatório com a 

apresentação dos processos de tratamento mais usados nas indústrias cervejeiras. 

 

 Tratamento Preliminar/Primário 

 

O tratamento Preliminar/primário tem como objetivo a remoção de sólidos grosseiros, suspensos e flutuantes. Neste 

tratamento podem ser usados vários processos, sendo eles físicos ou químicos. Numa ETARI deste tipo de indústria 

pode ser reduzida a CBO5 das águas residuais em cerca de 20-30% e os sólidos em cerca de 50-60%. Este tratamento 

é a primeira fase de uma estação tratamento de águas residuais de uma Industria cervejeira e pode conter os seguintes 

processos (Roudier et al., 2019): 

 

Tratamento 
Preliminar / Primário

Homegeneização Remoção de sólidos

Gradagem Tamisadores Remoção de areia
Sedimentação por 

gravidade

Ajuste de pH

Figura 3. Processos possíveis do tratamento preliminar/primário numa ETARI de uma indústria cervejeira (adaptado de (Metcalf & Eddy, 

2004); (Roudier et al, 2019) 
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a) Homogeneização 

Este método é usado para homogeneizar o efluente em tanques de retenção antes de a água entrar nos processos de 

tratamento a jusante. Esta é uma medida necessária neste tipo de ETARI devido às oscilações de caudal e composição 

das águas residuais que podem ocorrer. Servem para misturar as águas provenientes de descargas com altas 

concentrações de poluentes, águas com pH muito ácido ou muito alcalino, e manter os caudais de entrada constantes. 

Caso existam paragens da fábrica é comum ser usado um segundo tanque de retenção (Olajire, 2020). 

 

b) Remoção de sólidos 

i. Gradagem 

O efluente proveniente de uma Industria cervejeira pode conter vários tipos de sólidos grosseiros, sendo um exemplo 

comum as garrafas de cerveja. Para não danificar os tratamentos e tubagens que se seguem a jusante, as águas 

residuais são gradadas para remover vidros, rótulos, tampas de garrafa, objetos de plástico, grãos usados, entre outros. 

As grades são usadas para reter os sólidos grosseiros, e são constituídas por barras paralelas, hastes, arames, grades 

ou placas perfuradas, onde a remoção de sólidos pode ser manual ou por via mecânica, podendo o espaçamento entre 

barras variar entre 6 e 150 mm, e situa-se antes da remoção de sólidos finos também conhecido por tamisadores 

(Olajire, 2020), (Monte et al., 2016). 

ii. Tamisadores 

Na tamisação são removidos os sólidos de pequena dimensão, que não foram removidos na gradagem. Os sólidos 

ficam retidos em superfícies com aberturas quadradas, poligonais ou com outras formas. A tamisação pode variar no 

espaçamento das aberturas entre 0,2 e 6 mm. Os tamisadores podem ser fixos, rotativos ou constituídos por barras 

que sobem por passos (Monte et al., 2016). 

iii. Remoção de areia 

Após a tamisação, onde são removidos os sólidos finos, é comum haver a remoção de areias. Estas podem ser 

provenientes de ações de limpeza e arrastamento de areias e cascalho na fábrica. Depois da gradagem as águas 

residuais passam por uma câmara onde sólidos inertes como as areias, cascalhos e pequenas pedras se depositam no 

fundo (Olajire, 2020) . 

iv. Sedimentação por gravidade 

Este tipo de água residual tem um elevado conteúdo em componentes orgânicos e inorgânicos juntamente com sólidos 

suspensos. Para iniciar a remoção destes materiais usa-se um sedimentador gravítico, onde pequenos sólidos, que 

não foram removidos nos processos iniciais são removidos (Olajire, 2020).  

c) Ajuste de pH 

As águas residuais devem permanecer entre 6 e 9 na escala de pH. Se o pH destas águas se encontrar fora deste 

intervalo, ácidas com pH baixo, ou alcalinas com pH elevado, podem afetar os tratamentos posteriores ou o meio 

ambiente no momento da descarga. Para regular o pH são adicionados produtos químicos (Olajire, 2020). 

 

 Tratamento Secundário 

 

O tratamento secundário de uma ETARI de uma Industria cervejeira tem como principal objetivo a remoção de 

matéria orgânica biodegradável e de sólidos em suspensão. Este tratamento pode conter processos físico-químicos 

e/ou biológicos. Os processos biológicos são os de maior interesse neste tipo de estações de tratamento pois os 

processos físico-químicos podem estar incluídos nos três tipos de tratamento (primário, secundário e terciário). Os 

processos biológicos são indicados para a remoção dos constituintes orgânicos, mas nutrientes como o azoto e o 

fósforo podem também ser removidos neste tratamento. No projeto da ETARI é necessário serem definidas as opções 

de tratamento biológico a ser usadas de uma forma individual ou combinada com vários tratamentos, dependendo 

das características das águas residuais e da licença de descarga. Estes tipos de tratamentos biológicos podem-se 

dividir em três tipos: aeróbios, anaeróbios e anóxicos. Os processos mais usados nestas indústrias são os aeróbios e 

os anaeróbios (Roudier et al., 2019).  
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No esquema anterior foi apresentada a divisão existente nos tratamentos biológicos e os seus processos mais usados. 

A maior diferença existente é a presença ou ausência de oxigénio dissolvido e em cada um destes tipos de tratamento 

existem os processos de crescimento de biomassa fixa ou de crescimento suspenso.  

 

2.2.3.2.1 Tratamento aeróbio de águas residuais 

 

O tratamento biológico aeróbio é realizado na presença de oxigénio dissolvido e através de microrganismos aeróbios 

que metabolizam a matéria orgânica. Neste tratamento biológico os microrganismos convertem os sólidos não 

sedimentáveis em sólidos sedimentáveis. Associados a estes processos podem estar os processos físicos como a 

sedimentação (Olajire, 2020). 

 
Tabela 3. Vantagens e desvantagens do tratamento aeróbio (fonte: (Roudier et al., 2019)). 

Vantagens Desvantagens 

Degradação em compostos inofensivos 

Grandes quantidades de lamas produzidas 

Liberta odores e aerossóis 

A atividade biológica é mais reduzida a baixas 

temperaturas 

Óleos e Gorduras podem prejudicar o funcionamento do 

tratamento 

 

a) Processo de crescimento suspenso 

i. Lamas ativadas 

No processo de lamas ativadas, o efluente é encaminhado para um tanque onde o efluente é oxigenado e misturado 

para promover o metabolismo dos microrganismos. A mistura complexa constituída por microrganismos como 

bactérias e fungos é denominada por biomassa. Para o sistema de lamas ativadas convencional o processo de 

tratamento é composto por dois tanques (Olajire, 2020): 

 

• tanque de arejamento onde o ar é injetado na mistura das lamas e efluente 

• tanque de decantação onde a biomassa sedimenta para separar as lamas da água tratada 

Tratamento 
Biológico 

Tratamento Aeróbio 

Processos de 
Crescimento 

Suspenso 

Lamas Ativadas 

Lagoas Aeróbias 

Processos de Filme 
Fixo 

Leitos Percoladores 

Torres de biofilme 

Discos Rotativos 

Tratamento 
Anaeróbio 

Processos de 
Crescimento 

Suspenso 

Reator anaeróbio de 
fluxo ascendente 

Reator de 
circulação interna 

Reator de leito de 
biomassa granular 

expandido 

Processos de Filme 
Fixo 

Reator de leito 
expandido 

Figura 4. Processos possíveis do tratamento biológico numa ETARI de uma indústria cervejeira (adaptado de: (Metcalf & Eddy, 2004); 

(Olajire, 2020) 
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Nestes tanques as águas residuais podem ter um tempo de residência entre várias horas até cerca de 1-2 dias, sendo 

mantidas constantes as taxas de carga orgânica. A idade das lamas pode variar, dependendo das características das 

águas residuais como por exemplo a disponibilidade e biodegradabilidade da matéria orgânica. Na fase da 

sedimentação a água residual tratada passa por um canal de descarga onde segue para o próximo tratamento ou é 

descarregada para o meio hídrico. As lamas em excesso são reencaminhadas para um tanque de arejamento, sendo 

mantido um nível de MLSS no tanque constante. A sedimentação reduz os níveis dos SST do efluente final mantendo 

os níveis finais no intervalo de 20-30 mg/l. Os níveis de SST reduzem os níveis de CQO, fósforo total e azoto total 

desde que estes estejam como sólidos insolúveis (Roudier et al., 2019). 

 

ii. Lagoas aeróbias 

São zonas rasas de terra onde as águas residuais são misturadas periodicamente através de arejadores, possibilitando 

a entrada de oxigénio e a água residual ser tratada por processos naturais. Estas lagoas fornecem grande capacidade 

de retenção devido às suas grandes áreas e volumes, e são indicadas para homogeneização do efluente e operações 

sazonais. Aqui a degradação da CBO depende de processos naturais, como os ciclos de carbono, azoto e enxofre e 

da ação das bactérias (Roudier et al., 2019).  

 

b) Processo de crescimento fixo 

Neste tipo de processo o tratamento realiza-se através da criação de um biofilme que é uma espécie de uma película 

onde se fixam os microrganismos numa superfície sólida. Aqui é criado um ambiente que promove o crescimento 

dos microrganismos que ficam ligados a um sólido. Através deste crescimento do biofilme no suporte, a matéria 

orgânica é removida das águas residuais. (Olajire, 2020). 

 

i.  Leitos percoladores 

A água é distribuída uniformemente pelo meio que pode consistir em rochas ou vários tipos de material plástico, 

onde a biomassa cresce como um filme na superfície. O líquido tratado passa para um tanque de decantação onde 

parte do efluente pode ser reciclado para diluir ás águas residuais que se encontram no início do processo. Na indústria 

das indústrias cervejeiras este tratamento é estimado com uma eficácia de 70% e a eficiência de remoção do fósforo 

é de cerca de 8 a 12%, sendo necessário um tratamento a jusante (Roudier et al., 2019).  

 

ii. Torres de bio filtração  

Neste processo são usados tanques acima do solo que contêm um meio plástico com uma grande área superficial para 

fixaçõ da biomassa. O biofilme é criado no meio, remove a matéria orgânica do efluente. Estas águas residuais são 

encaminhadas para um processo biológico convencional. É possível remover cerca de 60% da matéria orgânica até 

cargas com 2,5 kg CBO/m3/dia (Roudier et al., 2019). 

 

iii. Discos rotativos de biofilme 

São usados discos para suporte do biofilme onde menos de metade do 

disco está submerso e o biofilme é formado na superfície molhada dos 

discos. A rotação dos discos irá causar um crescimento de biofilme sobre 

toda a superfície dos discos, e no momento em que estão em contacto com 

o ar ocorre a adsorção de oxigénio. A rotação também serve para a 

remoção do excesso de sólidos para um tanque de sedimentação. Este 

tratamento é resistente a picos hidráulicos e orgânicos de forma eficaz. É 

estimado uma eficácia de 8-12% na remoção do fósforo (Roudier et al., 

2019). 

 

 

2.2.3.2.2 Tratamento anaeróbio de águas residuais 

 

O tratamento anaeróbio de águas residuais é um tratamento que ocorre na ausência de oxigénio. Este processo é 

caracterizado pela conversão de compostos orgânicos a biogás através da ação de microrganismos anaeróbicos. 

Neste tratamento a grande percentagem de carbono associado à CBO5 no afluente é convertida para metano, ao 

contrário do tratamento aeróbio que disponibiliza este carbono para o crescimento de novas células. Este é a principal 

vantagem deste tratamento que produz uma quantidade menor de biomassa, quando comparado com o tratamento 

aeróbio, para além do aproveitamento do metano como combustível (Roudier et al., 2019). 

 

 

 

 

Figura 5. Discos rotativos de um processo de 

tratamento biológico (adaptado de (Metcalf & 

Eddy, 2004)) 
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Tabela 4. Vantagens e desvantagens do tratamento anaeróbio (fonte: (Roudier et al., 2019)). 

Vantagens Desvantagens 

Baixa produção de biomassa requer menos quantidade 

de nutrientes 

Podem precisar de uma fonte externa de calor pois as 

bactérias anaeróbias precisam de temperaturas mais 

elevadas entre 20 a 45°C 

Não necessita de grandes quantidades de energia 

elétrica 
Necessita da biomassa com uma boa taxa de retenção 

Requer baixos custos de investimento e operação por kg 

de matéria orgânica removida devido à baixa produção 

de biomassa 

A fase de arranque do tratamento é muito demorada 

Produção de biogás que pode ser aproveitada para 

produção e calor e energia 

Estes sistemas são mais sensíveis a alterações de pH, 

temperatura e concentração de poluentes 

Ocupa pouco espaço 
Alguns constituintes das águas residuais podem ser 

tóxicos 

Pode ser usado sazonalmente, ficando dormente nos 

tempos de inatividade 
 

Uma vantagem é a formação de biomassa granular, 

permite a reativação rápida após meses de interrupções. 
 

Vantagem da degradação de constituintes que não 

podem ser degradados aerobiamente. 
 

Poucos problemas de odor  

Sem formação de aerossóis  

a) Processo de crescimento suspenso 

i.  Reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) 

Este digestor funciona através da entrada do afluente no fundo do reator e ocorre 

a sua ascensão através da lama que constitui o leito do reator. Este leito é 

consideravelmente denso e de forma granular, denominada por biomassa. É 

composto por grânulos bacterianos com boas características de sedimentação de 

modo que não seja fácil a sua remoção do digestor. Na passagem do efluente a 

matéria orgânica é consumida pelos microrganismos com a libertação de biogás. 

Após o tratamento a convecção natural eleva uma mistura de biogás, água 

residual tratada e biomassa. No topo existe uma câmara com um separador 

trifásico, onde separa as águas residuais da biomassa e do biogás. O digestor 

consegue tratar picos com concentrações de até 60 kg CQO/m3 mas a 

concentração média típica é de 10 kg CQO/m3. Concentração média do efluente 

esta estimada entre 100-500 mg/l e a biomassa criada por kg de CQO varia entre 

0.04-0.08 (SST/Kg) (Roudier et al., 2019).  

 

ii. Reator de circulação interna (IC) 

Este digestor está relacionado com o UASB discutido anteriormente. Este surge da colocação de dois UASB, um em 

cima do outro e um de alta carga e outro de baixa carga. O biogás que é formado no primeiro digestor ao subir forma 

uma recirculação interna da água residual e da biomassa. Este pode sofrer autorregulação aguentando assim variações 

no caudal de entrada e nas concentrações. As concentrações típicas do afluente variam entre 15-35 kg CQO/m3 

(Roudier et al., 2019). 

 

iii. Reator de leito de biomassa granular expandido (EGSB) 

Este tratamento é um digestor UASB mas com uma capacidade maior de produção de biomassa e capacidade de 

tratamento e um caudal maior. Estes reatores atuam também com biomassa granular, mas contém uma profundidade 

de biomassa maior. Usa água tratada para recirculação e está equipado com um separador trifásico para separar, 

líquidos, gases e sólidos. Tem como concentrações médias de 35 Kg de CQO/m3 e consegue um aumento de 3 m3/h 

em relação a um digestor UASB.  

Figura 6. Esquema de digestor UASB 

(fonte: (Maria Alves, 1998)) 
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Concentração média das águas residuais tratadas varia entre 100-500 mg/l e a biomassa criada por kg de CQO varia 

entre 0.04-0.08 (SST/Kg) (Roudier et al., 2019).  

 

b) Processo de crescimento fixo 

i. Reator de leito expandido 

Neste reator a biomassa fixa-se num suporte, pode ser composto por areia, vidro, carvão 

ativado ou composto por outros materiais porosos. A biomassa deste digestor tem grande 

velocidade de sedimentação sendo necessário aplicar grandes velocidades ascensionais do 

afluente para conseguir a expansão do leito. Estes digestores permitem tratar cargas 

orgânicas maiores de 60 Kg CQO/m^3.dia em relação ao digestor UASB para o mesmo 

tipo de efluente (Maria Alves, 1998). 

 

 

 

 Tratamento terciário 

Após o tratamento secundário pode ser adicionado um tratamento, pode ser usado para que 

a água seja reutilizada pela indústria como água de processo, para cumprir os limites de descarga que não eram 

cumpridos com os primeiros tratamentos ou então apenas para melhorar a qualidade do efluente final. Neste 

tratamento podem ser removidos poluentes mais específicos como amônia, nutrientes, substâncias perigosas e 

prioritárias, sólidos suspensos totais e matéria orgânica residual (Roudier et al., 2019). 

 

a) Coagulação  

Este processo pretende desestabilizar as partículas coloidais em suspensão no efluente que possibilita a floculação e 

remoção destas partículas. Este processo ocorre com a junção de produtos químicos com cargas opostas às dos sólidos 

em suspensão, denominados por coagulantes e ajuda a (Monte et al., 2016): 

 

• Aumentar a eficiência da remoção de sólidos suspensos 

• Preparação para tratamentos e processos e tratamento subsequentes; 

• Desidratação de lamas 

Tratamento 
Terciário

Coagulação Floculação
Filtração por 
membrana

Desinfecção 
Ultravioleta

Filtração

Figura 9. Processos de tratamento mais comuns numa ETARI de uma indústria cervejeira (adaptado de (Roudier et al, 2019)) 

Figura 8.Esquema de digestor de 

leito expandido com crescimento 

fixo (fonte: (Maria Alves, 1998)) 

Figura 7. Esquema de digestor EGSB 

(adaptado: (Metcalf & Eddy, 2004)) 



Estratégias de melhoria do tratamento da ETARI de uma indústria alimentar: otimização e redução da pegada de carbono. 

 

 

12 

 

 

b) Floculação 

Floculação destina-se a promover a agregação em flocos das partículas formados no processo de coagulação para 

posterior remoção por decantação, flotação ou filtração. A mistura suave do efluente pode ocorrer por dissipação de 

energia hidráulica, mecânica ou pneumática. Esta mistura é relativamente demorada para assegurar que não acontece 

a desagregação dos flocos. Podem ser adicionados floculantes para melhorar a qualidade dos flocos tornando-o mais 

pesado e consistente (Monte et al., 2016). 

 

c) Filtração por membrana 

Estes processos usam uma membrana semipermeável que é iniciada por pressão para realizar a separação seletiva de 

substâncias em águas residuais. A seletividade é estabelecida com o tamanho dos poros, estes podem ser grandes se 

forem removidos materiais suspensos, ou pequenos se o objetivo for remover sais inorgânicos ou moléculas 

orgânicas. Na operação o afluente flui através da membrana em que a água tratada é separada dos contaminantes e 

de uma parte do afluente. A sua eficácia depende do poluente pretendido remover mas geralmente rondam os 90% 

(Roudier et al., 2019). 

 

d) Desinfeção Ultravioleta 

 

A luz ultravioleta atua no material genético das células impedindo a sua replicação. As vantagens deste processo são 

a atuação em bactérias e vírus reduzindo subprodutos prejudiciais e não é necessário usar produtos químicos. Os 

sólidos suspensos ou a turbidez nas águas residuais podem afetar a eficácia da radiação, sendo necessário gerir as 

doses de radiação usada nas águas residuais (Roudier et al., 2019). 

 

e) Filtração 

 

Este processo consiste na passagem das águas residuais através de um meio poroso. Este é realizado por uma 

diferença de pressão entre os dois lados do filtro, que permite a passagem do efluente pelo filtro e a retenção dos 

sólidos. Nas indústrias cervejeiras é costume usar filtros de areia permitindo retirar valores superiores a 15 mg/l de 

CBO e 20 a 30 mg/l de SST. Neste processo pode ocorrer uma eficiência de remoção do fósforo entre os 20 e 50 % 

(Roudier et al., 2019). 
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3. O estágio 

3.1 Caracterização da Empresa acolhedora - Veolia 

A Veolia é uma empresa internacional que exerce funções na área do ambiente, sendo líder na gestão eficiente de 

recursos. A nível mundial emprega cerca de 179 mil colaboradores. Está presente em Portugal desde 1992, tem sede 

em Paços de Arcos – Lisboa e com escritórios também em Leça do Balio no Porto, para além dos centros operacionais 

espalhados pelo país. Tem como objetivo principal a redução da sua pegada ambiental e dos seus clientes, exercendo 

funções na área das águas, resíduos, energia, engenharia e obras. Em alguns casos existem empresas responsáveis 

pela prestação de serviços também pertencentes à Veolia, sendo elas: 

• PORT’AMIBIENTE – Central de Valorização Energética LIPOR II 

• SUCH-VEOLIA ACE – Gestão da eficiência energética em hospitais e serviços de saúde públicos 

• HL Manutenção – Manutenção e conservação do edifício hospitalar de Loures 

• HAÇOR M – Prestação de serviços de manutenção e conservação do hospital da Ilha Terceira 

 

Na área das águas é responsável por diversas atividades: controlo e segurança das águas de abastecimento público; 

gestão inteligente; controlo operacional e manutenção de estações de tratamento de águas industriais e municipais; 

reutilização e reciclagem de águas residuais; valorização de biosólidos em águas residuais; e dessalinização. 

 

A Veolia tem como cliente a Super Bock Group onde exerce funções em áreas diferentes, tais como gestão de energia, 

gestão de águas e gestão de edifícios. Na área das águas a Veolia é responsável pelo controlo operacional e 

manutenção da estação de tratamento de águas residuais industriais (ETARI), pelo controlo e operação da estação de 

tratamento de águas (ETA), da água usada para o processo da fábrica e da água reutilizada proveniente da ETARI. 

Na estação de tratamento de águas residuais (ETARI), a Veolia acompanha todo o processo de tratamento do efluente 

industrial, é responsável pelo cumprimento de todas as análises de controlo analítico e responsável pela manutenção 

de todos os equipamentos, sendo realizada a manutenção preventiva e corretiva. 

 

3.2 Descrição do estágio 

Este estágio envolve duas empresas, a empresa acolhedora do estágio, a Veolia, e a empresa onde foi realizado o 

estágio, a Super Bock Group (SBG). O estágio foi realizado nas instalações da estação de tratamento de águas 

industriais da SBG.  

Durante o estágio, para além da realização deste relatório e da pesquisa técnico-científica necessária, o autor deste 

relatório ajudou nas tarefas diárias de acompanhamento do funcionamento da ETARI, e tinha como função diária a 

realização das análises de controlo da ETARI e semanalmente a análise das águas de outras instalações como a ETA 

e as caldeiras, para produção de vapor da Super Bock Group. 

3.2.1 Acompanhamento da operação diária da ETARI 

No dia-a-dia do estágio, foi possível acompanhar a operação e o controlo diário da operação da ETARI e ajudar na 

resolução dos imprevistos que surgiam, normais e decorrentes da operação de uma instalação deste tipo. Estes 

trabalhos são realizados pelas equipas de operadores e visam a regulação e manutenção da ETARI. 

Resumidamente estas equipas têm como função a recolha de amostras para análise, o acompanhamento do processo 

de condução e conservação da ETARI e a realização das rotinas de operação, manutenção preventiva, deteção de 

avarias e acompanhamento da manutenção corretiva. No estágio foi dada ajuda na operação da ETARI, no que diz 

respeito a recolha de amostras para análises, acompanhamento de operações de manutenção de equipamentos, 

acompanhamento de alterações no processo e ajuda em qualquer atividade que fosse necessária. Este 

acompanhamento permitiu entender os problemas que acontecem com mais frequência, a rotina e as formas de 

resolução dos problemas numa estação de tratamento de águas residuais. 

Haviam tarefas diárias que eram da responsabilidade do autor do relatório, como as análises à ETARI e a outras 

instalações da fábrica, que serão descritas a seguir, e o preenchimento de um ficheiro de controlo dos dados obtidos 

nas análises da ETARI para comunicação do funcionamento da estação de tratamento à Super Bock Group. 

 

3.2.2 Análises realizadas 

Diariamente foram realizadas análises às amostras compostas obtidas no dia anterior e às amostras pontuais obtidas 

no dia da análise. Além das análises da ETARI, são realizadas análises semanais de outras instalações da Super Bock 

Group no qual a Veolia é também responsável pela sua operação. Na ETARI é necessário cumprir uma licença de 

descarga onde estão estabelecidos os valores limites de alguns parâmetros. Estes são controlados pela Veolia através 

de análises realizadas na própria estação. Estes parâmetros necessários de controlar são os SST, o pH, a CQO,  a 

CBO5, o azoto total e o fósforo total. 

 



Estratégias de melhoria do tratamento da ETARI de uma indústria alimentar: otimização e redução da pegada de carbono. 

 

 

14 

 

 Análises da ETARI 

 

As análises na ETARI são diárias, semanais e mensais dependendo do local da amostragem e dos parâmetros 

analisados. Além da frequência de amostragem tabelada, sempre que algum parâmetro está perto de ultrapassa o 

valor limite são realizadas análises extra para maior controlo. A frequência de amostragem varia em relação aos 

pontos de amostragem.  

O procedimento das análises varia conforma as análises realizadas. Os parâmetros analisados são, os locais de 

amostragem e a respetiva designação da amostra usada na ETAR encontra-se na tabela a seguir: 

 
Tabela 5. Locais de amostragem da ETARI com os parâmetros analisados e respetiva periodicidade de análise 

Locais de Amostragem Designação na 

ETARI 

Parâmetros analisados Frequência 

Entrada ETARI SP1 

SST e SSV Diária 

CQO Diária 

CBO5 Semanal 

Amónio Mensal 

Nitratos Mensal 

IV30 2 vezes por semana 

Azoto total Semanal 

Fósforo total Semanal 

Saída tamisadores SP2 SST e SSV Diária 

Saída decantador lamelar TPS SST e SSV Diária 

Saída tanque de 

homogeneização 
SP3 

SST e SSV Diária 

CQO Diária 

CBO5 Semanal 

Amónio Mensal 

Nitratos Mensal 

IV30 Diária 

Azoto total Semanal 

Fósforo total Semanal 

Recirculação Digestor 

Anaeróbio 
SP4 CQO Diária 

Saída Digestor anaeróbio / 

Entrado tanque de lamas 

ativadas 

SP15 

SST e SSV Diária 

CQO Diária 

CBO5 Semanal 

Amónio Mensal 

IV30 Diária 

Azoto total Semanal 

Fósforo total Diária 

Saída ETARI EF 

SST Diária 

CQO Diária 

CBO5 Semanal 

Amónio Semanal 

Nitratos Semanal 

Azoto total Semanal 

Fósforo total Diária 

 

O procedimento das análises varia conforme o tipo de análise, e no caso das análises da CQO, azoto total, fósforo 

total, nitratos e amónia, estas são realizadas através de kits preparados da marca Hach. Estes kits tornam as análises 

mais rápidas de realizar e diminuem o erro associado, devido a só ser necessário colocar a quantidade de amostra 

indicada e adicionar reagentes quando necessário. Para a obtenção do valor do parâmetro é usado um 

espetrofotómetro da mesma marca como se observa na Figura 10.  
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Uma análise diária realizada na estação, e sem ser por kits, são os sólidos suspensos totais e sólidos suspensos 

voláteis. Esta análise é realizada através do procedimento típico, onde primeiramente é pesado o filtro limpo, e é 

filtrado um volume conhecido de amostra. Para obter os SST e os SSV os filtros são pesados após estarem cerca de 

1 hora e meia na estufa e 30 minutos a 550ºC na mufla, respetivamente. Após as pesagens dos filtros são realizados 

os cálculos através das equações seguintes, obtendo-se os SST e SSV. 

 

                                                𝑆𝑆𝑇 =
(𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑝ó𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎− 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                            Equação 1 

                                                 𝑆𝑆𝑉 =
(𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑝ó𝑠 𝑚𝑢𝑓𝑙𝑎− 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑝ó𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                      Equação 2 

 

 

No tratamento final, é ainda avaliada a sedimentabilidade dos sólidos produzidos no tratamento por lamas ativadas. 

São realizadas os SST e SSV da mesma forma que já foi mencionado anteriormente e é analisada a sedimentabilidade 

das lamas. São usados cones imhoff, onde é colocado 1 litro de lamas e mede-se o volume de sólidos sedimentados 

ao fim de 30 minutos. Para a obtenção do índice volumétrico de lamas é realizada o quociente entre os resultados 

desta análise, denominados por V30, e os resultados dos SST das lamas.  

 

No digestor para a colheita das amostras, existem 8 tomas de amostragem, que se dispõem em alturas diferentes como 

está esquematizado na Figura 12. Nas amostras recolhidas são realizadas análises de sólidos totais, por um método 

semelhante aos sólidos, mas em que as amostras não são filtradas, isto é, é realizada a pesagem do cadinho sem e 

com amostra, e posteriormente pesado após 24 horas na estufa, obtendo-se a percentagem de matéria seca, e após 1 

hora na mufla a 550ºC, obtendo a matéria volátil. 

 

Figura 10. Exemplos de análises realizadas (kits da Hach e o espetrofotómetro) 

Figura 11. Exemplo da realização da análise aos sólidos suspensos totais e voláteis 
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Para se realizar uma estimativa total à biomassa presente no digestor, é necessário calcular 

a matéria seca e volátil em cada ponto de amostragem e depois somar os quantitativos tendo 

em conta o volume do digestor correspondente a cada ponto de amostragem. As equações 3 

e 4 são usadas para o cálculo da matéria seca e volátil 

 

 

                                             𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 =  
(𝐶−𝐴)∗100

(𝐵−𝐴)
                                      Equação 3 

 

                                                  𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙 =  
(𝐶−𝐷)∗100

(𝐶−𝐴)
                               Equação 4 

 

Sendo: 

A = Peso do cadinho (g) 

B = Peso do cadinho + amostra húmida (g) 

C = Peso do cadinho + resíduo seco após estufa (g) 

D = Peso do cadinho + resíduo seco após mufla (g)  

 

Para a estimativa da quantidade da biomassa presente no digestor é realizado previamente um cálculo da biomassa 

presente em cada secção dos pontos de amostragem. Foi realizado o cálculo do volume correspondente a cada ponto 

de amostragem, sendo este de 113 m3. Para a obtenção da biomassa por secção multiplicou-se o volume da secção 

pela percentagem de matéria seca e volátil em cada ponto. Após os cálculos para cada secção, é realizada a soma da 

biomassa presente nos oito pontos de amostragem existentes, obtendo-se a estimativa da quantidade total desta no 

digestor.  

 

 Análises das águas de outras instalações 

 

Na fábrica da SBG há outras instalações, como caldeiras para aquecimento de Vapor, descalcificadores, 

desgasificadores e uma estação de tratamento de águas (ETA), entre outros. Na ETA realizam-se tratamentos para a 

melhoria da qualidade da água a ser usada na fábrica, seja ela proveniente de captação ou de abastecimento público 

ou da água que é reencaminhada da ETARI. Nestas instalações, as análises realizadas têm algumas diferenças em 

relação às da ETARI. A frequência destas análises é semanal, havendo apenas alguns parâmetros que são quinzenais 

ou mensais. Os parâmetros analisados encontram-se descritos na Tabela 6: 

 
Tabela 6.Parâmetros que foram analisados noutras instalações da Super Bock Group 

Parâmetros analisados noutras instalações 

Dureza Ferro 

Alcalinidade Cloretos 

Sulfitos Nitratos 

Fosfatos pH 

Sílica Condutividade 

Zinco Orto-fosfatos 

 

Alguns destes parâmetros são analisados diariamente por funcionários da Veolia, mas as análises semanais são 

realizadas na ETARI, devido à existência de um laboratório com todo o material necessário para a realização destas 

de forma mais completa. 

 

3.3 Caso de estudo - ETARI 

A ETARI, onde se desenvolveu o estágio, situa-se na empresa Super Bock Group, na vila de Leça do Balio 

pertencente ao concelho de Matosinhos do distrito do Porto. A ETARI dispõe-se paralelamente ao rio Leça, para 

onde é realizada a descarga do efluente após o respetivo tratamento, e onde irá posteriormente desaguar na União de 

freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira. 

Figura 12. Pontos de amostragem 

do digestor anaeróbio 
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A Super Bock Group é a maior empresa portuguesa de bebidas refrescantes com os principais negócios da produção 

de cervejas e águas engarrafadas. Apresenta também várias áreas de negócio, como a produção de vinhos, 

refrigerantes, captação de águas minerais naturais, turismo, produção de malte, entre outros. O principal negócio da 

empresa é a produção de cerveja que decorre nestas instalações. 

 

3.3.1 Caracterização da ETARI 

A ETARI do caso de estudo apresenta vários processos de tratamento, onde se incluem processos de preparação do 

efluente devido às características da produção de cerveja e às variações de caudal. Estes pré-tratamentos incluem três 

processos de remoção de sólidos. A remoção de sólidos grosseiros, através de gradagem, finos através de tamisadores 

e de sólidos densos, provenientes da filtração da cerveja, através de um decantador lamelar, e tanques para 

uniformização de caudal para estabilização dos tratamentos posteriores. Estes tanques mantém um caudal uniforme 

e retêm efluente com características não apropriadas para o tratamento desta ETARI, com descargas que possam 

afetar o pH, CQO, entre outros. Os dois tratamentos principais da ETARI, compostos por dois processos biológicos, 

que removem matéria orgânica e nutrientes são o tratamento anaeróbio, com o digestor anaeróbio e o tratamento 

aeróbio com três tanques de lamas ativadas, que funcionam em paralelo. Na Figura 14 encontra-se o esquema geral 

da ETARI. Através desta figura é possível perceber todos os produtos secundários produzidos pela ETARI, tanques 

e equipamentos necessários de apoio ao bom funcionamento da instalação, as três linhas existentes nesta instalação, 

a líquida, sólida e gasosa e os locais de amostragem. 

Em seguida, descreve-se de forma sucinta o processo de tratamento do efluente industrial realizado na ETARI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Localização da ETARI através do Google Maps 
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3.3.2 Linha Líquida  

A linha líquida é constituída pelos componentes que se descrevem nos pontos seguintes. 

 

 Remoção Sólidos grossos 

Da atividade resultante da unidade industrial, na produção de cerveja, existem diversas lavagens, drenagem de 

cerveja, leveduras, dreche e arrastamento de resíduos que entram para os esgotos. Para não danificar nem acumular 

resíduos tratamentos posteriores, existe um canal com uma grelha automática na entrada da estação de tratamento. 

Esta grelha elimina sólidos de grandes dimensões (maiores de 6 mm), como garrafas, plásticos, rolhas, vidro, areias, 

etc. Os resíduos são retirados e encaminhados para um contentor de resíduos indiferenciados, onde são 

posteriormente recolhidos pela entidade gestora responsável pelos resíduos da SBG. 

 

 Poço de Bombagem 

Após a passagem no canal de entrada, as águas residuais são encaminhadas para um poço de bombagem. Neste poço, 

existem bombas elevatórias que elevam o efluente para um nível superior, onde irá continuar o pré-tratamento em 

altura para que posteriormente o encaminhamento do efluente ocorra através da ação gravítica.  

 

 Remoção de sólidos finos 

Para a remoção de sólidos mais finos existem 2 tamisadores representados na (Figura 15). Estes equipamentos 

trabalham através da ação da gravidade e removem todos os sólidos com tamanhos superiores a 0,7 mm. 

SP1 

Figura 14. Esquema da ETARI do caso de estudo 

Tratamento preliminar 

SP2 SP3 TPS 

SP4 

SP15 EF 

Linha Líquida 

Tratamento 
anaeróbio 

Tratamento 
aeróbio 

Linha gasosa 

Linha sólida 

Linha líquida 

Linha gasosa 

Linha sólida 

 Locais de amostragem 
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 Decantação de Kieselghur 

Na fabricação da cerveja existe uma filtragem necessária de realizar onde é usado um agente filtrante denominado 

por kieselghur. Devido à sua baixa granulometria, este material pode atravessar os tamisadores, e pode prejudicar a 

formação dos grânulos de biomassa no digestor anaeróbio, que se encontra a jusante. Para a decantação deste agente 

filtrante existe um decantador lamelar (Figura 16). Com o tempo de retenção hidráulico adequado e a densidade do 

kieselghur este sedimenta e é encaminhado para um tanque de estabilização. 

 

 

 Tanque de homogeneização e tanque de calamidade 

Na SBG existem picos com variação de pH, carga de matéria orgânica (CQO) e caudal do afluente da ETARI. Para 

que o caudal e as características do afluente se tornem mais homogéneas, na entrada dos tratamentos existem dois 

tanques, denominados de homogeneização e de calamidade.  

O tanque de homogeneização e equalização regulariza o caudal, bem como diminui a variabilidade das suas 

características.  

O tanque de calamidade serve para eventuais descargas com alterações significativas das características do afluente, 

como ter pH elevado, onde estas são armazenadas neste tanque e gradualmente transferidas para o outro tanque de 

homogeneização. 

 

 Condicionamento biológico 

A digestão anaeróbia é realizada por bactérias muito sensíveis a alterações das condições ambientais. É assim 

necessário garantir condições do efluente na entrada do digestor, num intervalo reduzido de temperatura e pH. Para 

a temperatura, é introduzido na estação de tratamento vapor fornecido pela fábrica, o que eleva a temperatura do 

efluente para valores mais adequados para este processo biológico. Na preparação do efluente existe um tanque de 

condicionamento onde é controlado o valor de pH, que em caso de necessidade é doseado com ácido clorídrico para 

baixar o pH, ou hidróxido de sódio para elevar o pH. Até 2020 era adicionado neste tanque cloreto férrico para 

posterior utilização no tratamento aeróbio, com o objetivo da remoção do fósforo, onde a partir do ano referido passou 

a ser doseado para o tanque de lamas ativadas. 

Figura 15. Tamisadores usados na ETARI 

Figura 16. Decantador lamelar (TPS) para remoção do kieselghur na 

ETARI 
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 Digestor anaeróbio 

As lamas biológicas no interior do digestor anaeróbio (Figura 17) são compostas por bactérias anaeróbias na forma 

de biomassa granular. O tratamento anaeróbio consiste na decomposição da matéria orgânica presente nas águas 

residuais e a libertação de biogás. Além da libertação do biogás com o consumo da matéria orgânica ocorre também 

a formação de novos grânulos. Como referido anteriormente no enquadramento teórico, existem vários tipos de 

digestores anaeróbios, sendo que o existente na ETARI é um digestor de leito de biomassa granular expandido 

(EGSB). 

 

 

 

 

 Reservatório de biomassa 

Como a produção de biomassa no digestor anaeróbio é constante, é necessário remover biomassa quando esta excede 

a quantidade desejada. Este reservatório serve para o armazenamento deste excesso, no caso de haver a necessidade 

de uma posterior reposição de biomassa no digestor. 

 

 Lamas ativadas 

Ao contrário do digestor anaeróbio, o tratamento aeróbio realiza-se 

na presença de oxigénio dissolvido. Aqui realiza-se o processo das 

lamas ativadas (Figura 18) onde a biomassa está na forma de flocos e 

existe a libertação de dióxido de carbono e oxido nitroso. Uma 

característica deste tratamento biológico é a menor sensibilidade das 

bactérias, não sendo necessário uma preparação do efluente, dada a 

alimentação deste sistema ser proveniente de um processo biológico. 

O crescimento da biomassa é bastante mais rápido, sendo, portanto, 

necessária a remoção constante de lamas excedentárias. O 

funcionamento do reator de lamas ativadas é do tipo SBR, pelo que 

não necessita de um sedimentador secundário separado para haver 

separação da biomassa e seu retorno ao reator. 

Neste tratamento o objetivo é a remoção de nutrientes como o azoto 

e fósforo para além da matéria orgânica, através da mistura e 

oxigenação da biomassa com as águas residuais. No ano de 2020 foi 

realizada uma alteração do procedimento, onde passou a ser doseado 

o cloreto férrico diretamente para estes tanques. 

 

  Poço de regularização de caudal 

 

O tratamento aeróbio, pelo processo de lamas ativadas, é o último tratamento da ETARI, após o qual o efluente é 

encaminhado para um poço de regularização de caudal para ser posteriormente descarregado para o meio hídrico. 

Este poço mantém um caudal constante e uniforme de onde uma parte da água é encaminhada para o rio Leça e outra 

parte é encaminhada para a fábrica, onde sofre tratamentos avançados para ser possível a sua reutilização. 

 

Figura 17. Condicionamento biológico e digestor anaeróbio na ETARI 

Figura 18. Tratamento de Lamas Ativadas na ETARI 
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3.3.3 Linha Sólida  

A linha sólida é constituída pelos componentes que se descrevem nos pontos seguintes. 

 

 Tanque de estabilização 

Para garantir a concentração de biomassa ideal nos tanques de lamas ativadas, é necessária a remoção constante de 

lamas excedentárias destes tanques. Estas lamas são bombeadas para um tanque de estabilização de lamas onde é 

realizada a homogeneização e o arejamento, de forma a manter as lamas suspensas e promover a sua oxigenação e 

oxidação, diminuindo assim a possibilidade de libertação de maus cheiros e promovendo ainda a sua autodigestão.  

 

 Espessamento 

Após o tanque de estabilização situa-se o espessador de lamas, com o objetivo de promover a sua concentração para 

posterior desidratação. Aqui é importante garantir a agitação constante do conteúdo do tanque. 

 

 Desidratação de lamas 

Na linha final das lamas ocorre o processo de desidratação das lamas através de duas centrífugas (Figura 17), onde é 

doseado um polímero, de modo a obter lamas sólidas com um menor teor de humidade e mais fáceis de transportar. 

Após este processo de secagem das lamas, estas são encaminhadas para valorização agrícola. 

 

 

3.3.4 Linha Gasosa 

A linha gasosa existente nesta ETARI ocorre devido à produção de biogás no digestor anaeróbio EGSB, onde a 

matéria orgânica é transformada em biogás. Após o digestor existe um tanque de armazenamento onde é possível 

armazenar o biogás produzido. A jusante do tanque de armazenamento, o biogás pode ser encaminhado para a fábrica 

onde é utilizado na produção de vapor. Para poder ser usado nas caldeiras este biogás passa num sistema de limpeza 

onde é retirado o ácido sulfídrico. O excesso de biogás que não é aproveitado é queimado numa chama. 

 

 

 

  

Figura 19. Centrífuga usada na desidratação 

das lamas na ETARI 
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4. Estado de referência da ETARI 

A avaliação do funcionamento de uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR) envolve a utilização de 

vários parâmetros físico-químicos e pode ser realizada de uma forma geral à ETARI e/ou aos principais órgãos de 

tratamento constituintes. Esta avaliação é importante para identificação de eventuais melhorias que sejam necessárias, 

nomeadamente ajustes aos processos de tratamentos para aumento ou controlo da sua eficiência, cumprimento da 

licença de descarga, redução de custos, nomeadamente com a adição de produtos químicos, redução dos gastos 

energéticos, identificação de alterações de funcionamento que tenham ocorrido, entre outros. Os caudais de entrada 

e saída da ETARI e as análises realizadas na estação foram os dados usados para a realização desta análise. 

O ponto de partida para a avaliação de uma ETAR deve ser o estabelecimento de um estado de referência temporal 

neutro, ou seja, que nesse intervalo temporal não tenha havido nenhuma ação implementada, para que seja possível 

avaliar e comparar os resultados no caso de implementação de ações de melhoria. 

 

Neste caso de estudo, ETARI da Super Bock Group, usou-se como estado de referência o ano de 2018. Foi escolhido 

este ano para o caso estudo da ETARI, porque nesse ano não houveram alterações significativas nos processos de 

tratamento da estação, nem a implementação de melhorias ou ações corretivas. Para a caracterização deste estado de 

referência foram usados os dados fornecidos pela empresa SBG e relativos às análises realizadas pela Veolia no 

controlo do processo da ETARI, bem como os caudais de funcionamento. Foram analisados os parâmetros 

estabelecidos no projeto da ETARI e na licença de descarga, assim como os valores obtidos no acompanhamento do 

seu funcionamento. Foi feita uma análise aos caudais de entrada e saída da ETARI, uma análise global ao afluente, 

assim como à eficiência de remoção dos poluentes, à qualidade do efluente final e às eficiências dos órgãos de 

tratamento constituintes da ETARI. 

 

4.1 Caudais de funcionamento 

No estado de referência da ETARI avaliaram-se os caudais de funcionamento da mesma. Os caudais de entrada e de 

saída máximos estão tabelados no projeto da ETARI. Na Tabela 7 encontram-se os caudais de dimensionamento, 

consultados no projeto da ETARI, os caudais da licença de descarga e os caudais médios diários do estado de 

referência. No projeto da estação de tratamento, os valores máximos admissíveis (VMA) para os caudais do afluente 

bruto e do efluente descarregado para o rio são de 6000 m3/dia para cada um. Estes valores indicam os caudais 

máximos para os quais a ETARI foi projetada. Na licença de descarga existem as características do afluente bruto no 

pedido de licença e os valores limites de emissão (VLE) para o efluente no momento de descarga para o rio Leça. 

Para o efluente fabril, no momento de obtenção da licença de descarga foi caracterizado um caudal de entrada na 

ETARI de 3333 m3/dia, mantendo-se o caudal máximo que pode ser descarregado pela ETARI de 6000 m3/dia. Na 

mesma tabela encontra-se também os valores médios diários dos caudais para o ano do estado de referência, podendo-

se observar que os caudais se encontram abaixo quer dos valores do projeto quer dos valores da licença de descarga, 

com médias mensais de 2621 m3/dia na entrada e de 1588 m3/dia na descarga para o rio. Em relação à diferença de 

caudal de entrada e de saída da ETARI, esta deve-se ao facto de parte do efluente ser usado para limpezas ocasionais 

na ETARI e para reutilização da água na fábrica. Assim, na descarga para o rio só sai cerca de 50% do caudal de 

entrada, sendo o restante usado nas instalações da ETARI e da fábrica. Para controlo da operação da ETARI os 

caudais são registados diariamente. 

 
Tabela 7. Caudais do projeto, da licença de descarga e do estado de referência da ETARI 

 VMA – projeto 

ETARI 
Licença de Descarga 

Média anual do 

estado de referência 

Caudal 

Afluente 
6000 m3/dia 

Características 

afluente bruto 
2621 m3/dia 

3333 m3/dia 

Caudal 

Efluente 
6000 m3/dia 

VLE  
  

1588 m3/dia 
6000 m3/dia 

 

A Figura 20 apresenta os caudais de entrada na ETARI e de descarga no meio hídrico. Através da análise desta figura 

observa-se uma diferença significativa, embora com um comportamento semelhante dos caudais de entrada e de saída 

da ETARI, exceto no final do ano, em que os valores se aproximaram. Esta aproximação pode ser devida a vários 

fatores, nomeadamente a menor necessidade de reutilização na fábrica da água tratada na ETARI, entre outros. A 

meio do ano, no mês de maio, observa-se um pico acentuado nos dois caudais. Assim, o período anual pode ser 
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dividido em duas estações: outono-inverno, (outubro-março) e primavera-verão (abril-setembro). No período 

primavera-verão, o caudal de entrada na ETARI corresponde a uma maior produção fabril para esta altura do ano, 

apresentando uma média nestes meses de 2974 m3/dia, enquanto que no outro período, outono-inverno, observam-se 

valores de caudal mais baixos, com uma média destes meses de 2268 m3/dia. Na saída, como já referido, o caudal 

segue o mesmo comportamento do caudal de entrada, exceto no final do ano, em que nos meses de primavera-verão 

o caudal de entrada é cerca de 41% superior ao de saída e nos meses de outono-inverno cerca de 35% superior. 

 

4.2 Funcionamento global da ETARI 

As análises mais importantes realizadas na ETARI para o cumprimento dos VLE descritos na licença de descarga 

são os sólidos suspensos, a CBO5, a CQO, o azoto e o fósforo. Estas análises são realizadas no laboratório da ETARI 

diariamente e/ou semanalmente. O controlo destes parâmetros é importante para avaliar o bom funcionamento da 

estação e respetivos órgão de tratamento e cumprimento dos requisitos legais. Na Tabela 8 apresentam-se os valores 

indicados no projeto, os valores presentes na licença de descarga e os valores médios obtidos no funcionamento da 

ETARI (estado de referência). No projeto da ETARI encontram-se os valores máximos recomendados (VMR) que a 

estação está preparada para tratar.  

Os valores médios dos vários parâmetros obtidos para o afluente, e referentes ao estado de referência, encontram-se 

maioritariamente abaixo das características do afluente bruto referidas na licença de descarga e no projeto da ETARI, 

exceto para o fósforo, que no projeto o VMR é de 20 mg/l e a média mensal do ano 2018 foi de 27,8 mg/l.  

No que se refere à qualidade do efluente de saída, todos os valores dos vários parâmetros se encontram abaixo quer 

dos valores de projeto quer dos valores constantes na licença de descarga. No que diz respeito às eficiências de 

remoção, observa-se que a eficiência de remoção média é mais baixa para o fósforo (68,9%).  

 
Tabela 8. Valores das cargas do projeto, da licença de descarga e do estado de referência da ETARI 

Características 

VMR - Projeto 

ETARI 
Licença de Descarga 

Média anual do 

estado de referência Eficiência 

remoção 
Afluente Efluente 

Características 

afluente bruto 

VLE - 

Efluente 
Afluente Efluente 

CBO5 (mg/l) 2300 40 2500 25 1615 8,2 99,5 % 

CQO (mg/l) 3700 150 3500 125 3038 42,1 98,6 % 

SST (mg/l) 900 60 - 50 822 25,9 96,8 % 

Fósforo (mg/l) 20 10 30 10 27,8 8,6 68,9 % 

Azoto (mg/l) 80 15 60 10 44,9 7,0 84,3 % 

 

Analisando as características físico-químicas desta ETARI, constantes da Tabela 8 , observam-se alguns parâmetros 

semelhantes aos verificados em estações de tratamento de outras indústrias cervejeiras referidas no enquadramento 

teórico (Tabela 2). Assim, para um caudal de 2500 m3/dia, valor mais semelhante ao desta ETARI (2621 m3/d), a 

CBO5 variava entre 800-1600 mg/l (1615 mg/L na ETARI), a CQO entre 1250-2550 mg/l (3038 mg/L na ETARI), 
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Figura 20. Médias mensais dos caudais de funcionamento da ETARI 
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o azoto entre 25-35 mg/l (44,9 mg/L na ETARI), o fósforo entre 20-30 mg/l (27,8 mg/L na ETARI) e o SST entre 

150-500 mg/l (822 mg/L na ETARI). 

Para uma análise mais profunda do funcionamento da ETARI, foi feita a avaliação mensal da caracterização do 

afluente bruto proveniente da fábrica através das análises efetuadas na ETARI e calculada a remoção de poluentes 

na ETARI através das análises do efluente final. Para avaliação do cumprimento dos critérios de descarga para o rio 

do efluente tratado, foi feita uma análise à qualidade do efluente da estação de tratamento e comparada com os valores 

limites de emissão da licença de descarga atual. 

4.2.1 Remoção de poluentes na ETARI 

Para avaliação do funcionamento da ETARI e da sua eficiência global de tratamento, foram avaliados os parâmetros 

necessários para o cumprimento dos parâmetros de descarga. Assim, foi analisada a entrada e a saída na ETARI e a 

remoção de cada parâmetro. 

 

 Matéria Orgânica 

i) CBO5 

A Figura 21 representa um parâmetro, a carência bioquímica de oxigénio (CBO5), que mede a quantidade de matéria 

orgânica biodegradável nas águas residuais. Estas análises, devido ao tempo necessário para a sua realização (5 dias), 

são realizadas apenas uma vez por semana, pelo que este parâmetro apenas quantifica a matéria orgânica 

biodegradável do dia da análise. No final do mês de março e início do mês de abril observa-se um aumento da 

concentração de CBO5 na entrada da estação, o que pode significar um aumento da produção fabril para a preparação 

do verão, enquanto que no inverno os valores são mais baixos. A remoção deste parâmetro mantém-se constante ao 

longo do ano, e de cerca de 99% 

ii) CQO 

A CQO é um parâmetro que está relacionado com a CBO5, servindo de controlo à matéria orgânica presente na água 

residual. Os valores de CQO, como já se observou no capítulo do enquadramento teórico deste relatório e na Tabela 

8, são sempre mais elevados em relação aos da CBO5, isto acontece porque na análise da CQO toda a matéria orgânica 

biodegradável e não biodegradável é oxidada, enquanto que na CBO5 só a matéria biodegradável é oxidada. Esta 

análise é uma análise diária de controlo do afluente e do efluente tratado pois tem a vantagem de ser uma análise 

mais rápida de ser realizada em relação aos 5 dias de incubação da CBO5. Pela observação da Figura 22, a 

concentração de entrada é um pouco mais elevada no início do ano, mas relativamente constante ao longo do restante 

ano. Já em relação à remoção, verifica-se uma remoção elevada da ordem de 99%, apesar de ter havido uma pequena 

descida no mês de maio. 
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iii) Biodegradabilidade 

Uma das características importantes de analisar no afluente a uma ETAR é a relação CBO5/CQO, uma vez que este 

parâmetro indica a biodegradabilidade do afluente a tratar. 

Esta característica é muito importante para tratamentos biológicos como os existentes neste caso de estudo para a 

remoção da matéria orgânica, onde um afluente mais biodegradável significa que mais facilmente se remove a matéria 

orgânica. A biodegradabilidade avalisa-se com a relação de CBO5/CQO, e como neste caso de estudo a CBO5 é 

sempre menor que a CQO, este parâmetro varia entre 0 e 1. É considerado uma boa biodegradabilidade quando este 

parâmetro toma valores acima de 0,5 (Metcalf & Eddy, 2004). Na Figura 23 observam-se valores acima de 0,5 de 

abril até ao final do ano do estado de referência. Os únicos meses em que a biodegradabilidade foi baixa foi no início 

do ano. 

 

 

 Sólidos Suspensos Totais 

 

Os sólidos suspensos totais são também um parâmetro importante de controlo de uma ETAR porque afeta a qualidade 

do efluente final. Estas análises são realizadas diariamente em amostras compostas do afluente de entrada e do 

efluente de saída da estação. Este é um parâmetro que não tem uma diminuição constante ao longo do processo, mas 

sim aumentos e diminuições conforme os tratamentos, pois existem tratamentos para remoção de sólidos bem como 

existem outros que produzem sólidos na forma de lamas. Não deixa de ser importante comparar a entrada e saída e a 

sua remoção na estação de tratamento, porque desta forma pode ser possível analisar alterações na saída de sólidos 

da fábrica e se isso afeta a qualidade do efluente final ou não. Na Figura 24 observa-se que, quando existe um aumento 

de sólidos a remoção baixa como acontece nos meses de maio e a partir de novembro. No mês de março os sólidos 

de entrada baixam e a remoção aumenta. De qualquer modo, a remoção deste parâmetro mantém-se elevada ao longo 

do ano, e de cerca de 97%. 
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 Fósforo total 

 As águas residuais industriais podem conter nutrientes como é o caso do fósforo, devido ao uso de ácido fosfórico 

na fábrica. O fósforo do efluente final é analisado diariamente e a análise realizada é ao fósforo total. Pela observação 

da Figura 255, verifica-se que a entrada deste poluente teve um aumento significativo no final do ano de 2018, a 

partir do mês outubro, verificando-se uma média mensal de saída de fósforo total, dos últimos três meses deste ano, 

próxima do VLE de 10 mg/l (9,6 mg/L). Em relação à remoção, este parâmetro apresenta a taxa de remoção mais 

baixa de todos os componentes, mantendo-se entre 50 e 80%. 

 

 

 Azoto total 

 

Um nutriente também descarregado nestas águas residuais durante o processo fabril é o azoto. Esta análise é realizada 

semanalmente, exceto quando se observa subidas da concentração no efluente final, é que é aumentada a frequência 

das análises. Na ETARI do caso de estudo são realizadas análises à amónia e aos nitratos que são componentes do 

azoto total, mas o parâmetro de controlo e que vem com VLE na licença de descarga é o azoto total. Na Figura 26 

observa-se que, durante o ano 2018, e até ao mês de setembro, sempre que o azoto na entrada aumentava a remoção 

diminuía e vice-versa. No final do ano, a partir do mês de setembro, observa-se uma descida da carga de entrada e 

da remoção, voltando a carga de entrada a subir em outubro e a taxa de remoção a aumentar em novembro. 
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4.2.2 Qualidade do efluente tratado 

Após a análise do funcionamento global da ETARI, analisou-se a qualidade do efluente de saída e comparou-se com 

os valores tabelados na licença de descarga, de modo a avaliar se foram cumpridos todos os limites.  

 

• CBO5 

Na Figura 27-a), para a análise da CBO5, existe um mês, o de novembro, em que a média mensal dos valores diários 

se aproximaram do limite legal. Como já foi referido, esta análise é semanal, sendo que no mês de novembro 

houveram 4 análises à CBO5, e houve uma análise com um valor de 70 mg/l, que é um acontecimento esporádico, 

pois a média anual ronda os 8 mg/l. Pode ter sido devido a um erro experimental, pois em mais nenhuma vez no ano 

de 2018 se obtiveram valores nessa gama, pelo que não se considera este valor significativo. Tal como no afluente 

este parâmetro aumenta no verão. 

 

• CQO 

Na Figura 27-b) observa-se um aumento de CQO também no verão, em maio, e no resto tempo obtém-se valores 

constantes que variaram entre 36 e 45 mg/l, cumprindo sempre a licença de descarga. 

 

• SST 

Na Figura 27-c) os valores de SST são concordantes com o aumento de sólidos da entrada e o aumento de produção 

também no mês de maio. No final do ano observa-se os valores de saída a aumentarem como aconteceu na entrada e 

com a diminuição da remoção no mês de dezembro houveram alguns dias em que os valores de descarga ultrapassam 

os 50 mg/l estipulados como VLE. No entanto, a média deste mês manteve-se abaixo do valor limite, com as médias 

diárias de 48,9 mg/l. Houve várias alterações no final do ano como também já se observou nos caudais de 

funcionamento, o que pode ter consequência futura nos sólidos. 

 

• Fósforo total 

Na Figura 27-d) as médias mensais do fósforo ultrapassaram algumas vezes o VLE de 10mg/l, sendo que ao longo 

do ano, com as análises diárias, observa-se vários dias com descargas acima do valor da licença de descarga. No 

início do verão há uma concordância com a aumento de produção, em que a cerveja contém fósforo, pelo que o 

aumento de produção aumenta também a descarga de cerveja para a ETARI. Em relação ao inverno observa-se tanto 

no início como no final do ano uma subida dos valores do fósforo, sendo que no final do ano esta situação é 

concordante com o aumento na entrada e com todas as alterações que aconteceram nessa altura, mas no início de ano 

não existe uma explicação para os valores elevados. 

 

• Azoto total 

Na Figura 27-e) verifica-se que a média mensal do azoto ultrapassa, no mês de maio, o VLE de 10mg/l, havendo 

vários dias em que foram realizadas análises e que o valor de descarga variou entre 10 e 13 mg/l, com um dia em que 

a descarga foi de 21mg/l. Na entrada da ETARI, os meses em que houveram valores mais elevados de azoto foi nos 

meses de maio e setembro, em que no mês de maio a estação não foi capaz de tratar as águas com eficiência devido 

ao aumento da produção e subida de todos os parâmetros, mas em setembro não houve efeito no azoto no efluente 

final com o aumento do valor da entrada. 

  

0

20

40

60

80

0
20
40
60
80
100

A
zo

to
 t

o
ta

l 
 (

m
g
/l

)

R
em

o
çã

o
 %

Remoção Azoto total

Remoção Afluente Efluente

Figura 26. Remoção de Azoto total na ETARI 



Estratégias de melhoria do tratamento da ETARI de uma indústria alimentar: otimização e redução da pegada de carbono. 

 

 

28 

 

 

4.3 Tratamento preliminar 

O tratamento preliminar, tal como foi referido anteriormente, tem como principal objetivo a homogeneização do 

afluente e a remoção de sólidos grosseiros, finos e do kieselguhr através da gradagem, dos tamisadores e do 

decantador lamelar. O afluente bruto proveniente do processo fabril atravessa o sistema de gradagem onde são retidos 

os sólidos grosseiros e o efluente segue para o poço de entrada da ETARI. Após este poço, o efluente é bombeado 

para os tamisadores onde ocorre a separação dos sólidos finos. Após os tamisadores o efluente passa por um 

floculador, que no tempo do estágio e no ano do estado de referência não estava em funcionamento, dirigindo-se 

depois ao decantador lamelar para remoção do kieselguhr. O kieselguhr é um meio filtrante muito denso, que é usado 

no final do processo da fabricação da cerveja para remoção de impurezas. Na saída dos tamisadores e do decantador 

lamelar existe um ponto de amostragem por tratamento onde são recolhidas amostras diárias pontuais para análise 

dos SST. Nesta etapa da estação avaliou-se a eficiência de remoção de sólidos e do kieselguhr para assegurar os 

requisitos dos tratamentos posteriores. 

Considera-se o afluente bruto da ETARI como o afluente dos tamisadores. A análise de sólidos do afluente da estação 

é uma análise de uma amostra composta colhida na entrada da estação durante os dois turnos em que existem 

operadores na estação, que são responsáveis pela recolha das amostras. As restantes como já referido são análises 

diárias pontuais. Nesta comparação da remoção de sólidos não se podem comparar com exatidão os dois tipos de 

amostras por serem diferentes o que pode interferir nos resultados, mas é possível observar a relação entre os 

resultados dos tamisadores e do decantador. Pela média anual realizada através das médias diárias nota-se um 

decréscimo de sólidos do afluente de entrada para o efluente de saída dos tamisadores em cerca de 12% e no 

decantador de cerca de 27%. 
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Tabela 9. Média anuais dos SST no tratamento preliminar e a sua remoção  

Características 

Média anual do estado de referência Eficiência da remoção 

Afluente Efluente tamisadores 
Efluente decantador 

lamelar 
Tamisadores 

Decantador 

lamelar 

SST (mg/l) 852,3 749,1 546,2 12,1 % 27,0 % 

 

Durante esta avaliação foi reparado que a análise pontual dos sólidos do efluente do decantador lamelar não tinha 

sido realizada no início do ano de 2018. Estas análises começaram a ser realizadas a meio do mês de março por isso 

só é possível comparar a remoção de sólidos a partir deste mês e até ao final do ano (Figura 28). Em relação ao 

afluente e efluente dos tamisadores existe uma pequena remoção, em que os SST são em quase todo o ano mais 

baixos que os do afluente de entrada. Em relação à remoção no decantador lamelar, apesar de haver menos tempo de 

análises, a sua remoção é mais significativa, obtendo-se valores mais baixos em relação ao efluente dos tamisadores. 

 

Juntamente com a remoção de sólidos no tratamento preliminar pode estar também a ser retirada matéria orgânica 

presente nas águas residuais, e por este motivo a matéria orgânica foi avaliada na entrada da ETARI e na saída do 

tratamento preliminar. Estas análises são realizadas diariamente de amostras compostas, não havendo assim o mesmo 

problema que para os SST. Na Figura 29 encontra-se a evolução da CQO na entrada e saída do tratamento preliminar, 

observando-se uma redução de cerca de 20% da matéria orgânica juntamente com a remoção de sólidos 
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Figura 29. Análise da CQO no tratamento preliminar 
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4.4 Tratamento anaeróbio 

4.4.1 Avaliação do funcionamento do digestor anaeróbio 

O tratamento anaeróbio é composto pelo digestor EGSB que já foi mencionado no enquadramento teórico. Este é um 

digestor muito comum em estações de tratamento de indústrias de Industria cervejeira. A inclusão de um digestor 

anaeróbio deve-se à elevada quantidade de matéria orgânica presente no efluente da Super Bock Group. As análises 

de controlo deste digestor são a CBO5 e CQO, parâmetros de controlo da matéria orgânica. Também se avaliaram os 

outros parâmetros analisados na ETARI para saber se existe alguma remoção ou não neste digestor. Em relação à 

CBO5 e à CQO, a média anual apresenta uma eficiência de remoção de 79% e 88,2% respetivamente. Em relação aos 

outros parâmetros verifica-se uma remoção de SST com uma taxa de remoção anual de 23,8%, enquanto que a 

remoção de fósforo é bastante baixa (1,94%) e para o azoto verifica-se um aumento do valor, o que pode dever-se à 

retenção hidráulica existente nos tanques anteriores ao digestor anaeróbio. 

 
Tabela 10.Médias anuais do estado de referência do tratamento anaeróbio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matéria Orgânica 

• CBO5 

Foram analisados os mesmos parâmetros da análise global da ETARI: Na Figura 30, apenas são apresentados valores 

da CBO5, realizadas apenas nos últimos três meses do ano 2018. Os valores desta análise são poucos, mas é possível 

observar a elevada eficiência de remoção, com uma média de 88%, da matéria orgânica biodegradável, mas não se 

podendo tirar mais conclusões devido à falta de dados. 

 

 

• CQO 

Na observação da Figura 31, para a análise da CQO existem dados diários durante o ano de 2018, verificando-se a 

elevada remoção de CQO do afluente para o efluente do digestor. Na entrada do digestor existem algumas subidas e 

descidas durante o ano, que variaram entre 1800 mg/l e 2900 mg/l, mas a CQO na saída no digestor permanece 

praticamente constante na ordem dos 500 mg/l. 

Características 
Média anual do estado de referência 

Eficiência remoção 
Afluente Efluente 

CBO5 (mg/l) 1533 181 88,2 % 

CQO (mg/l) 2444 512 79,0 % 

SST (mg/l) 617 470 23,8 % 

Fósforo (mg/l) 24,5 24,1 1,94 % 

Azoto (mg/l) 37,6 40,6 - 
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Figura 30.Análise da CBO5 do tratamento anaeróbio 
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 Sólidos suspensos 

• SST na entrada e saída do tratamento 

Na Figura 32,  para os SST, verifica-se uma diminuição de sólidos à saída do digestor, em parte devido à remoção 

de matéria orgânica nas águas residuais que consequentemente diminui parte dos sólidos suspensos e noutra parte  

devido à retenção de sólidos no processo de tratamento, pois este funciona através de biomassa granular que é mantida 

dentro do digestor com a ajuda de separadores líquido-sólido no momento de descarga de efluente. 

 

 

• Biomassa no digestor anaeróbio 

Na ETARI, para além das análises de controlo diário, são realizadas análises ao funcionamento dos órgãos de 

tratamento, como é o caso das análises à biomassa do interior do digestor anaeróbio. Neste órgão, um digestor EGSB, 

é realizado um tratamento biológico, onde a remoção da matéria orgânica é realizada por bactérias anaeróbias onde 

ocorrem duas ações, o crescimento destas e a libertação de biogás. A biomassa deste digestor está na forma granular 

e a análise à quantidade no digestor é realizada semanalmente, para calcular a quantidade em quilogramas de 

biomassa seca e volátil presente no digestor. Esta análise já foi explicada anteriormente, sendo os valores obtidos 

usados para controlo da quantidade total de biomassa no digestor. Para cada ponto de amostragem é obtida a 

percentagem de matéria seca e volátil, tendo em consideração a área do manto da biomassa com um valor de 113 m2 

por seção.  

 

Na Figura 33 encontram-se os valores das análises da biomassa no estado de referência. Durante o tempo de 

estágio observou-se que os valores variaram de semana para semana, o que aconteceu também no estado de 

referência. Estes valores não deviam oscilar muito, pois não existe retirada de biomassa nem recirculação de 

biomassa deste digestor. Foram comparados os valores da biomassa com a carga de matéria orgânica de entrada. 

A matéria seca é 27% superior à matéria volátil, podendo assim afirmar-se que 73% da biomassa é constituída 

por matéria volátil. Em relação à comparação da carga de entrada apenas se verifica que existe um aumento de 

carga de entrada nos meses de abril e maio, com um aumento de 30% em relação à média anual da carga de 

entrada, e um aumento de biomassa correspondente aos meses de julho e agosto com um aumento de 12% em 

relação à media anual de matéria seca e 14% da matéria volátil.  
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Figura 32. Análise dos SST do tratamento anaeróbio 
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 Fósforo total 

Em relação ao fósforo não existe remoção deste componente, conforme se pode verificar na Figura 34, apenas se 

verifica que, na saída do digestor, o fósforo mantém um valor mais constante do que aquele que se verifica na entrada, 

provavelmente por haver homogeneização no interior do digestor. 

 

 

 

 Azoto total 

Na Figura 35 observa-se que o azoto à saída do digestor permanece algumas vezes acima do valor de entrada, com 

valores superiores no início do ano, com valores de entrada de 44m mg/l e de saída de 60 mg/l, sendo que nos restantes 

meses os dois valores se encontram mais próximos e constantes. 
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Figura 35.Análise do Azoto total do tratamento anaeróbio 
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 pH 

Num tratamento biológico anaeróbio, as bactérias têm um intervalo de pH mais curto do que em relação ao tratamento 

biológico aeróbio. Para além disso, e como se trata de uma estação de tratamento de águas residuais industriais, o pH 

destas águas varia bastante conforme as descargas provenientes da fábrica. Apesar de nesta ETARI existirem tanques 

de homogeneização, onde já existe uma redução dos intervalos de pH, é ainda necessário a correção do pH na entrada 

do digestor anaeróbio. O pH na entrada tem de variar entre 6,5 e 7,9 para evitar a morte ou inibição das bactérias 

anaeróbias. Na Figura 36 estão os valores das médias mensais de pH antes da correção e após correção, através do 

doseamento de ácido clorídrico ou soda cáustica, na entrada do digestor e as médias mensais na saída do digestor. A 

média de valores de pH antes da correção é de 7,45 e após a correção é de 7,21. À saída do digestor o valor de pH é 

de 7,2. 

4.4.2 Parâmetros Operacionais 

 Caudal de funcionamento 

O caudal é um parâmetro de grande importância para o controlo dos órgãos de tratamento para garantir os valores 

para os quais foi feito o dimensionamento, pois um caudal fora do intervalo pretendido pode afetar significativamente 

a eficácia de tratamento. Este parâmetro também é usado no cálculo de outros parâmetros como é o caso dos que se 

encontram a seguir. Na Figura 37 o caudal tem uma média de 2863m3, com um aumento do caudal de entrada nos 

meses de abril e maio de 17% em relação à média anual. 

 

 Tempo de retenção hidráulico 

O tempo de retenção hidráulico (TRH) é o tempo que em média a água residual permanece no tratamento, neste caso 

no digestor anaeróbio. É utilizada a equação 5 para o cálculo do TRH e obtém-se os dados apresentados na Figura 

38. 

A média do tempo de retenção hidráulico para o ano 2018 foi de 11,3 horas, sendo o volume do digestor de 1320 m3 

ou seja, a água em média permanece 11,3 horas dentro do digestor anaeróbio. Nos meses de inverno a água residual 

permaneceu até um máximo de 15,4 horas, provavelmente devido ao menor caudal descarregado pela fábrica, 

enquanto que no verão, no mês de maio, por exemplo, que já se verificou ser o mês com maior produção, a água 

residual apenas permaneceu 8,6 horas. Nos meses de inverno o TRH é 20% superior ao TRH dos meses de verão. 
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Figura 36. pH à entrada (com e sem ajuste) e à saída do digestor anaeróbio 
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                                                  𝑇𝑅𝐻 (ℎ) =
𝑉

𝑄
(

𝑚3

𝑚3𝑑−1 ∗
24ℎ

𝑑
)                                                         Equação 5 

 

 Carga orgânica volúmica 

A carga orgânica volúmica é semelhante ao cálculo da carga orgânica mássica, mas onde não são considerados os 

valores dos SSV no digestor, pelo que é apenas uma relação da entrada da matéria orgânica com o caudal de entrada 

e o volume do digestor anaeróbio. Este cálculo é realizado pela equação 6 e os dados estão na Figura 39.  

 

                   𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑖𝑐𝑎 (
𝑘𝑔 𝐶𝑄𝑂

𝑚3.𝑑
) =

𝑄∗𝑆𝑖

𝑉
 (

𝑚3

𝑑
∗

𝑘𝑔𝐶𝑄𝑂

𝑚3 ∗
1

𝑚3)                      Equação 6 

O valor médio anual desta carga é de 5,6 kg CQO/m3.d, e há 6 meses com as médias mensais acima da média anual, 

que são os valores dos meses de verão, estes apresentam um aumento de 47% em relação aos meses de inverno. Nesta 

figura consegue-se observar que há um aumento significativo da produção fabril e consequente aumento da 

quantidade de matéria orgânica descarregada nestes meses. 

 

 Carga orgânica mássica 

A carga orgânica mássica, também conhecida por relação A/M, é a relação entre o caudal mássico de substrato 

alimentado e a quantidade de biomassa contida no tanque, como se pode verificar na seguinte equação:  

 

                                 
𝐴

𝑀
(

𝑘𝑔 𝐶𝑄𝑂

𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑉.𝑑
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𝑚3 ∗
1

𝑚3 ∗
1

𝑘𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚3

)                                                    Equação 7 

Onde Q é o caudal de entrada no tratamento anaeróbio, Si é a concentração de matéria orgânica na corrente de entrada, 

V é o volume do tanque e X é a concentração de sólidos suspensos voláteis no digestor. No caso do digestor anaeróbio 

o valor dos SSV é o valor total da matéria volátil já apresentada anteriormente, a dividir pelo volume útil do digestor, 

sendo representado pelo X.  

A média desta carga é de 0,42 kg CQO/ kg SSV.d, sendo que nos meses finais do verão existe um aumento até 0,750 

kg CQO/ kg SSV.d. Nos dados da operação da ETARI, havia a informação de que no mês de setembro tinha havido 

um erro numa das análises aos SSV, o que pode explicar o valor elevado neste mês. Na Figura 40 é apresentada a 

média que engloba os meses todos do ano, mas se for excluído o mês de setembro, a média passa de 0,42 para 0,39 

kg CQO/ kg SSV.d, não se notando uma diferença significativa vos valores mensais.  
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 Produção de metano 

 

Uma das características que mais se destaca nos tratamentos na ausência de oxigénio é a produção de biogás. Como 

parte da matéria orgânica removida é transformada em biogás, existe uma taxa baixa de crescimento de biomassa. O 

cálculo da produção de biogás é realizado pela equação 8 e pode-se observar os resultados na Figura 41. Nesta 

instalação o controlo da parte gasosa é realizado pela existência de uma caudalímetro que mede o caudal de biogás, 

não havendo dados da quantidade de metano no biogás libertado. No dimensionamento da ETARI, estima-se uma 

quantidade de metano libertada em relação ao biogás na ordem dos 80%, sendo assim considerado 0,8 m3 de metano 

por cada m3 de biogás libertado. A média é de 0,41 m3 de metano produzido por kg de CQO removida. A libertação 

de metano é constante, observando-se 4 meses com valores mensais apenas 6,5 % acima do valor médio anual, o que 

também corresponde ao aumento da carga orgânica de entrada. 
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]        Equação 8  

 

  

 

Na Figura 42 foi comparado o caudal de metano com a carga orgânica de entrada (caudal * CQO), para verificar se 

existe uma relação. Apesar das escalas de valores diferentes, verifica-se através das médias mensais que os valores 

são concordantes, isto é, a produção de metano acompanha a carga orgânica de entrada. Através do caudal de saída 

e da densidade do metano, foi obtida uma média anual de 1457 kg de CH4/dia. 
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 Relação AGV’s/Alcalinidade 

Um parâmetro importante na operação de um digestor anaeróbio é a acidificação, que é um passo resultante de uma 

das fases do tratamento anaeróbio da matéria orgânica, e que é avaliada através da análise dos ácidos gordos voláteis 

(AGV’s) e da alcalinidade. Para avaliação do funcionamento do digestor, estuda-se a relação de AGV’s/Alcalinidade, 

que varia entre 0 e 1, e que acima de 0,5 mostra que há alguma acidificação. Verifica-se, na figura seguinte que esta 

relação tem uma média de 0,3 e que os meses de janeiro e abril são os que apresentam valores mais elevados de 0,48 

e 0,57, correspondendo a aumentos de 54% e 64% respetivamente. Estas subidas são devido ao aumento dos valores 

de AGV’s, pois a alcalinidade mantém-se praticamente constante. No projeto da ETARI é recomendado um valor 

máximo de AGV’s de 300 mg/L e um intervalo de alcalinidade entre 600 e 1200 mg/L. O VMR de AGV’s não é 

atingido, mas a alcalinidade mantém-se acima, com uma média de 1920 mg/L. 

 

 

4.4.3 Eficiência do tratamento anaeróbio 

Após a análise da entrada e saída dos diversos parâmetros analíticos e da análise dos parâmetros operacionais foi 

também analisada a eficiência de remoção da CQO e dos SST no digestor anaeróbio. Os nutrientes como o fósforo 

total e o azoto total não foram analisados, pois já se tinha concluído que neste órgão não havia remoção. Em relação 
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à CBO5 também não foi analisada a sua remoção neste órgão de tratamento devido à baixa quantidade de análises 

efetuadas. Na Figura 44 apresenta-se a remoção de CQO, que ronda os 80%, pois o principal objetivo neste digestor 

é a remoção de matéria orgânica, sendo a remoção de SST de cerca de 20%. 

 

4.5 Tratamento aeróbio 

4.5.1 Avaliação do funcionamento do tratamento aeróbio 

Após o tratamento anaeróbio, o efluente é encaminhado para o último tratamento da ETARI, o tratamento aeróbio, 

que também remove matéria orgânica, nutrientes e sólidos, e que tem um funcionamento tipo SBR, onde a degradação 

e a decantação ocorrem no mesmo órgão. Pela tabela 11 observa-se que é um tratamento muito importante e que 

apresenta eficiências elevadas, sendo o último tratamento da ETARI antes da descarga do efluente tratado no rio. 

Este tratamento remove a matéria orgânica, com médias de remoção acima dos 90%, os sólidos, com uma média na 

ordem dos 94%, e de nutrientes, na ordem dos 65% para o fósforo total e 83% para o azoto total. 

 
Tabela 11. Média anuais dos parâmetros do estado de referência no tratamento aeróbio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matéria orgânica 

• CBO5 

Na Figura 45, tal como para o tratamento anaeróbio, as análises do afluente deste tratamento só foram realizadas no 

último trimestre, e por isso também só vai ser analisado o último trimestre do efluente. Nos três meses de análises 

observa-se um valor constante na entrada e saída, e uma remoção de 95,3%. 

Características 
Média anual do estado de referência Eficiência de 

remoção 
Afluente Efluente 

CBO5 (mg/l) 180,6 8,4 95,3 % 

CQO (mg/l) 511,6 42,1 91,7 % 

SST (mg/l) 470,1 25,9 94,4 % 

Fósforo total (mg/l) 24,3 8,6 64,5 % 

Azoto  total(mg/l) 41,5 7,0 83,0 % 
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 CQO 

A CQO, pela observação da Figura 46 é removida em grande quantidade. As concentrações na entrada do tratamento 

variaram entre 410 mg/l e 632 mg/l, o que não afetou a saída, pois o valor de saída mantém-se praticamente constante, 

variando entre 33 mg/l e 45 mg/l. Existe apenas no mês de maio uma subida para a média mensal de 70 mg/L, com 

uma subida de 55%, o que se pode dever ao pico de produção já observado na análise global do funcionamento da 

ETARI. 

 

 Sólidos suspensos 

• SST à entrada e saída 

O processo aeróbio é um tratamento com grande produção de sólidos na forma de lamas, pois a remoção de alguns 

componentes ocorre pela transformação dos componentes presentes nas águas residuais em lamas, saindo na forma 

de biomassa flocular. A grande produção de lamas resultante deste tratamento ocorre após separação do efluente na 

fase da decantação, retirando assim os sólidos não biodegradáveis que entraram no tratamento e os sólidos biológicos 

que, entretanto, também se formaram. Na Figura 45Figura 47, e no mês de abril, os SST na entrada aumentam, 

observando-se também uma subida na saída, mas onde o pico ocorre no mês de maio, que pode estar relacionado 

com o aumento de produção de cerveja e o aumento da descarga de nutrientes e de matéria orgânica. 

 

• SST e SSV no interior dos tanques aeróbios 

Para avaliação da qualidade das lamas no tanque lamas ativadas, é realizada também a análise diária dos sólidos 

suspensos totais e sólidos suspensos voláteis dos tanques (Figura 48). Esta amostra é retirada no momento em que o 

tanque está a oxigenar e que tem a biomassa toda suspensa e uniformemente distribuída no tanque. Em junho e julho 
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existe um aumento dos SST em cerca de 65%, não se verificando o mesmo nos SSV, o que pode significar um 

aumento de material inerte nas lamas, mas não de matéria orgânica. 

 

i. Sedimentabilidade (V30) 

Outro parâmetro analisado nas mesmas amostras retiradas do tanque de lamas ativadas são o índice de 

sedimentabilidade, denominado por V30 (Figura 49). Este parâmetro determina o grau de sedimentabilidade de um 

litro de lama em 30 minutos. Nos meses de verão existe um aumento de cerca de 40% em relação aos meses de 

inverno e um aumento de 20% em relação à média anual, e que são indicativos de uma maior quantidade de sólidos 

nas amostras. 

 

 Fósforo total 

O fósforo é o parâmetro com a taxa de remoção mais baixa, e um dos parâmetros que só é removido neste tratamento 

aeróbio final. Na Figura 50 observa-se que existem algumas variações no afluente ao tanque aeróbio, variando entre 

16 mg/l e 27 mg/l. Não se observa uma concordância na subida do fósforo da entrada com o valor na saída, 

verificando-se apenas um pico no mês de junho e valores mais elevados sempre no período de outono-inverno. 

 Azoto total 

Em relação ao azoto, Figura 51, existe um valor de entrada que já foi observado na análise global e que também se 

observa na entrada deste tratamento, e que é bastante elevado, na ordem dos 60 mg/l em janeiro. A média mensal na 

entrada é de 41,6 mg/l, e com exceção do mês de janeiro, manteve-se mais ou menos constante no resto do ano. Na 

saída, existe uma subida no mês de maio, provavelmente também derivado ao aumento de produção, permanecendo 

constante no resto do ano. 
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 pH 

Em um tratamento biológico aeróbio, as bactérias têm um intervalo ótimo de pH, de modo a não sofrem perturbações. 

Independentemente dos tratamentos anteriores, é importante assegurar esse intervalo na entrada deste tratamento.  

Neste caso específico, como existe um digestor anaeróbio na ETARI antes do processo aeróbio, e onde existe 

correção de pH, a sua correção na entrada do tratamento aeróbio não é um problema, pois o pH tem-se mantido 

sempre constante nesta fase da estação. No entanto, o pH na entrada deve variar entre valores de 6,5 e 8,5 para evitar 

danos nas bactérias. Na Figura 52 estão apresentadas as médias mensais dos valores de pH à entrada e saída do tanque 

de lamas ativadas, onde se verifica uma média de 7,2 à entrada e à saída uma média de 8,5, com um comportamento 

constante e semelhante durante o ano. 

4.5.2 Parâmetros operacionais 

 Caudal de funcionamento 

O caudal de entrada no tratamento aeróbio por lamas ativadas é o caudal de saída do tratamento anaeróbio. Estes 

órgãos de tratamento funcionam em contínuo, observando-se que os caudais são semelhantes, pelo que na observação 

da Figura 53 verifica-se que o caudal é igual ao caudal de funcionamento de digestor anaeróbio. A média anual do 

caudal de entrada é 2863 m3/dia, existindo um aumento de 17% nos meses de abril e maio em relação à média anual. 

 Tempo de retenção hidráulico 

 

O tempo de retenção hidráulico (TRH) é o tempo que em média a água residual permanece no tratamento, neste caso 

no tratamento por lamas ativadas. É utilizada a equação 9, igual à equação já usada anteriormente no tratamento 

anaeróbio, para o cálculo do TRH, obtendo-se os dados apresentados na Figura 54. No tempo de retenção hidráulico 

observa-se uma semelhança com as alterações já observadas nos parâmetros físico-químicos analisados na ETARI e 

nos órgãos de tratamento. Nos meses de Inverno (outubro, novembro e dezembro), os valores de TRH estão acima 

do valor médio de 41,3 h, em cerca de 20%, e em que este aumento se deve à diminuição de caudal a tratar, como 

também já tinha sido verificado. 
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                                                                    𝑇𝑅𝐻 (ℎ) =
𝑉

𝑄
(

𝑚3

𝑚3𝑑−1 ∗
24ℎ

𝑑
)                                                   Equação 9 

 

 Tempo de retenção de sólidos 

O tempo de retenção de sólidos, neste caso no tratamento de lamas ativadas, determina o tempo, em dias, em que os 

sólidos permanecem nestes tanques. A fórmula geral deste cálculo é dada pela equação 10, em que V significa o 

volume, X a concentração dos SST do tanque, Q o caudal, e os subscritos “e” e “w” são referentes ao efluente de 

saída e à purga de lamas respetivamente. Em alguns casos pode-se desprezar a massa de sólidos no efluente devido 

aos valores dos SST serem bastantes mais baixos em relação aos SST das lamas (equação 11). 

 

                            𝑇𝑅𝑆(𝑑) =
𝑉∗𝑋

𝑄𝑒∗𝑋𝑒+𝑄𝑤∗𝑋𝑤
(

𝑚3∗
𝑘𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚3

𝑚3

𝑑
∗

𝑘𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚3 +
𝑚3

𝑑
∗

𝑘𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚3

)                      Equação 10 

                      TRS(d) =
V∗X

Qw∗Xw
(

m3∗
kgSSV

m3

m3

d
∗

𝑘𝑔𝑆𝑆𝑉

m3

)                                 Equação 11 

 

Na equação 11 apenas se tem em consideração a purga de lamas como retirada de sólidos do sistema. O 

funcionamento deste tratamento por lamas ativadas é diferente do tratamento convencional, onde normalmente existe 

um tanque onde ocorre o tratamento biológico por lamas ativadas através do arejamento, e um outro tanque que serve 

de decantador para a separação física do efluente e das lamas. Nesta estação, estes tanques estão interligados 

hidraulicamente entre si, onde ocorre o tratamento por lamas ativadas em dois deles e a decantação no outro, variando 

o tratamento e a decantação entre tanques de forma cíclica. Neste caso, na Figura 55 considera que existe recirculação 

de lamas para o tanque que está a tratar, havendo apenas extração de lamas do tanque que está a funcionar de 

decantador. Neste caso não são realizadas análises à extração de lamas nem é medido o caudal de extração de lamas. 

As análises que são realizadas são as já referidas anteriormente aos sólidos do tanque, que é representado por X. Para 

o cálculo do TRS são usados então os valores do dimensionamento da ETARI do projeto, onde o volume de cada 

tanque é de 2784 m3, o valor médio para o caudal de purga de lamas (Qw) é de 56 m3/dia e a massa de sólidos extraída, 

que resulta na multiplicação no caudal pela concentração de lamas (Qw*Xw), em base seca, é de 840 kg de matéria 

seca/dia. Da equação 10 para a equação 11 houve também uma alteração do teor de matéria volátil para matéria seca, 

devido a apenas haver valores de matéria seca no projeto da ETARI e dos SST do efluente final. Na Figura 55 

encontra-se o resultado do TRS, com uma média de 29 dias, desprezando a massa do efluente e de 27 dias, quando 

não é desprezado o efluente. No verão, especificamente nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, o TRS 

é superior nos dois casos, com um aumento de 20% em relação à média anual. 
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 Carga orgânica volúmica 

 
A carga orgânica volúmica é semelhante ao cálculo da carga orgânica mássica, mas onde não são considerados os 

valores dos SSV, tendo apenas uma relação entre a quantidade de matéria orgânica na entrada e o volume to tanque. 

Este cálculo é realizado pela equação 12 e os dados estão na Figura 56. O valor médio anual é de 0,2, e os picos mais 

altos são obtidos nos meses de abril, maio e junho com os valores de 0,31, 0,25 e 0,22 respetivamente. Estes valores 

coincidem também com a carga orgânica mássica, com os aumentos de caudais e de matéria orgânica nesses meses 

 

                   𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑖𝑐𝑎 (
𝑘𝑔 𝐶𝑄𝑂

𝑚3.𝑑
) =

𝑄∗𝑆𝑖

𝑉
 (

𝑚3

𝑑
∗

𝑘𝑔𝐶𝑄𝑂

𝑚3 ∗
1

𝑚3)                      Equação 12 

 

 Carga orgânica mássica 

A carga orgânica mássica, também conhecida por relação A/M, é a relação entre a quantidade mássica de substrato 

alimentado e a quantidade de biomassa contida no tanque, aplicando-se a equação 13. 

 

                                          
𝐴

𝑀
(

𝑘𝑔 𝐶𝑄𝑂

𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑉.𝑑
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𝑉∗𝑋
 (

𝑚3

𝑑
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𝑘𝑔𝐶𝑄𝑂

𝑚3 ∗
1

𝑚3 ∗
1

𝑘𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚3

)                                             Equação 13 

 

Os dados estão apresentados na Figura 57, com uma média de 0,08. No mês de abril existe uma subida para os 0,116 

kg CQO/kg SSV.d, o valor mais alto registado, e que coincide com o aumento de produção e o aumento de carga 

orgânica na entrada. 
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 Índice Volumétrico de Lamas 

 

O índice volumétrico de lamas relaciona o volume de lamas decantado em 30 minutos com os SST da biomassa do 

sistema de lamas ativadas. Este é um indicador importante para este tipo de tratamento, porque indica a 

sedimentabilidade da biomassa. Os valores devem oscilar entre 80 e 120 ml/g. No caso específico deste ETARI, o 

próprio sistemas de lamas ativadas serve de decantador secundário, devido à alternância entre tratamento e 

decantação, sendo este parâmetro também avaliado neste tratamento. O cálculo deste parâmetro encontra-se na 

equação 14, em que V30 é o resultado direto do volume ocupado pelos sólidos num litro de amostra, em 30 minutos. 

Os dados encontram-se na figura seguinte, com uma média de 90,4 ml/g, e oscilações de valores entre os 65 e 110 

ml/g, o que indica boa sedimentabilidade dos sólidos biológicos. 

 

                           Ì𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠 (
𝑚𝑙

𝑔
) =

𝑉30

𝑆𝑆𝑇
 (

𝑚𝑙.𝑙−1

10−3𝑔.𝑙−1)                              Equação 14 

4.5.3 Eficiência do tratamento 

Neste tratamento foi analisada a eficiência de remoção dos principais parâmetros necessários de remover. A CBO5 

também não foi analisada a sua remoção devido à baixa quantidade de análises. Na Figura 59, a remoção de CQO 

ronda os 91%, a de SST os 95%, a do fósforo total os 65%, e de azoto total os 82%. Por esta análise pode-se concluir 

que o componente mais difícil de remover, bem como aquele em que é necessário controlar e aumentar a eficiência 

de remoção do fósforo total. 
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4.6 Análise dos parâmetros mais críticos 

O funcionamento das estações de tratamento de águas residuais, dependem da natureza da ETAR, da natureza do 

afluente e dos tratamentos existentes, e contêm parâmetros com eficácias de remoção diferentes. Para além disso, os 

valores limite de emissão de alguns parâmetros têm uma amplitude de descarga menor, tornando-se importante um 

maior controlo e acompanhamento desses parâmetros na ETAR. No caso da ETARI da Super Bock Group os 

parâmetros que têm um VLE mais baixo, são o fósforo total e o azoto total, tornando-se os parâmetros mais críticos 

de controlar nesta estação. 

 

4.6.1 Análise do fósforo total 

Um dos problemas que sempre houve nesta ETARI foi o controlo do fósforo, sendo um dos parâmetros mais 

analisado na estação e o mais controlado. Este problema deve-se à descarga de cerveja nas águas residuais o que é 

um problema para este tipo de indústrias, mas neste caso específico existe também o uso do ácido fosfórico pela 

fábrica como agente de limpeza. Nesta estação de tratamento de águas residuais, a remoção biológica de fósforo total 

é baixa, daí a necessidade de remover este componente por precipitação química através do doseamento de cloreto 

férrico. O valor máximo recomendado no afluente, e presente no projeto da ETARI, é de 20 mg/l, mas pela análise 

já realizada a este componente e pela observação da Figura 60, verifica-se que este valor é ultrapassado com alguma 

frequência. O VLE na licença de descarga e o VMR no projeto é de 10 mg/l, mas, devido à grande quantidade de 

fósforo na entrada, nem sempre o tratamento é eficaz de forma a cumprir o VLE. 

 

O doseamento químico pode ocorrer em vários locais da estação de tratamento, mas no caso desta ETARI é doseado 

em dois sítios, sendo uma pequena parte doseada no tanque de condicionamento biológico de preparação para a 

digestão anaeróbia, onde ocorre a sua mistura com o efluente. O outro local onde é doseado uma maior quantidade 

de cloreto férrico é no tratamento por lamas ativadas. Na etapa do tratamento o efluente é misturado e na etapa da 

decantação acontece a precipitação química, através da passagem de fósforo das águas residuais para as lamas.  

 

Na Figura 60 encontram-se os valores da análise do fósforo nos órgãos principais da estação de tratamento, onde são 

apresentadas as médias mensais do ano 2018. O valor de entrada é a análise ao efluente da fábrica, e os valores do 

digestor anaeróbio e das lamas ativadas são os valores de entrada nestes tratamentos, sendo que o valor das lamas 

ativadas é a saída do digestor anaeróbio e o efluente final é a saída das lamas ativadas. Na observação de cada valor 

de forma isolada, verifica-se que o valor da entrada da ETARI tem um aumento em março de cerca de 10% em 

comparação com a média anual, mas o maior aumento é nos meses de outubro, novembro e dezembro com aumentos 

de 22%, 25% e 37% respetivamente, em relação à média anual. A média anual foi de 28 mg/l, enquanto que o VMR 

para a entrada desta ETARI é de 20 mg/l, o que mostra as maiores quantidades de fósforo descarregadas no efluente 

industrial.  

Devido à homogeneização, o valor de entrada no digestor anaeróbio é mais constante, anulando as subidas bruscas 

do valor de entrada da ETARI com uma média de entrada no digestor anaeróbio de 25 mg/l. No reator de lamas 

ativadas, onde este parâmetro é removido, observa-se que há uma uniformidade de comportamento, isto é, quando 

os valores de entrada são mais altos, o valor da saída no efluente final também é mais alto e a rondar o VLE de 10 

mg/l. 
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4.6.2 Análise do Azoto total 

A remoção de azoto é através da remoção biológica no tratamento aeróbio, isto é, no processo de lamas ativadas. A 

remoção ocorre através de processos naturais, através do crescimento das bactérias presentes, proveniente do 

processo de degradação da matéria orgânica que ocorre neste tratamento. Este parâmetro, nesta estação também é 

um parâmetro crítico, pois existem episódios esporádicos onde o valor limite de emissão é ultrapassado. Foi avaliada 

a remoção do azoto ao longo dos principais órgãos de tratamento da estação, através dos valores de entrada e saída 

de cada um deles. 

Na Figura 61 encontram-se os dados da análise ao azoto total na ETARI, parâmetro onde se verifica que existem 

grandes oscilações, não sendo possível observar semelhanças no comportamento do gráfico. Estas diferenças podem 

em parte dever-se a estas análises serem análises semanais e ao tempo de retenção da ETARI. Na entrada da ETARI, 

os meses com valores mais elevados são os de janeiro, maio e setembro, com aumentos de 16%, 18% e 20% 

respetivamente em relação à média de 44,94 mg/l Como já se verificou anteriormente, a remoção do azoto apenas 

acontece no último tratamento, processo de lamas ativadas, em que neste caso é entre a entrada das lamas ativadas e 

a saída da ETARI, não se verificando uma concordância entre os valores mais elevados de entrada e os valores de 

saída. Por exemplo, no mês de janeiro, que é o mês com o valor de entrada no tratamento aeróbio mais elevado de 

azoto total, não se verifica um aumento na saída deste tratamento, o que pode significar uma boa eficácia no 

tratamento. Enquanto que no mês de maio o azoto total de saída ultrapassa o valor limite, provavelmente como 

consequência do aumento de produção da fábrica. 
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5. Ações implementadas na ETARI 

Durante a operação de uma estação de tratamento de águas residuais, seja ela industrial ou municipal, pode haver 

necessidade de efetuar alterações em relação ao seu projeto, nomeadamente a instalação de novos tratamentos, novos 

equipamentos ou resolver problemas que ocorram nos órgãos de tratamento existentes. Esta necessidade pode ser 

devida a vários fatores como o aumento dos caudais e das concentrações de descargas no processo fabril, otimização 

dos processos de tratamento e alterações das características do afluente a tratar. Nesta ETARI, já houve necessidade 

de efetuar algumas alterações na instalação, visto esta ser de 1999, bem como resolver problemas no processo de 

tratamento. Neste relatório de estágio foram avaliadas algumas das mais importantes e mais recentes ações 

implementadas na ETARI, em dois espaços temporais diferentes, isto é, antes da realização do estágio curricular e 

durante a realização do mesmo. De seguida encontram-se descritas as ações implementadas na ETARI e objeto deste 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalação de um analisador de orto-fosfatos para controlo do doseamento de cloreto férrico e 

assim diminuir a variabilidade da concentração de fósforo no efluente final 

 

Ensaio na ETARI com alterações nos valores de doseamento de cloreto férrico, no analisador 

phosphax sc, para redução de valores de fósforo total no efluente final 

 

Estudo laboratorial pelo método de jar-test para otimização do processo de remoção do 

fósforo total 

 

 

5.1 Ações implementadas antes da realização do estágio 

a) Instalação de um analisador de orto-fosfatos para controlo do doseamento de cloreto férrico e assim 

diminuir a variabilidade da concentração de fósforo no efluente final 

 

No ano de 2020 existiu um investimento por parte da Super Bock para a aquisição de um novo aparelho de medição 

e controlo da remoção do fósforo total. Este aparelho é um analisador da marca Hach onde é usado o medidor 

phosphax sc, que faz medições de orto-fosfatos através de dois analisadores, com uma periodicidade de 10 minutos. 

É assim analisada a presença de orto-fosfatos no efluente à entrada no tratamento biológico por lamas ativadas e à 

saída do mesmo tratamento. Através destas análises, e através de parâmetros pré-estabelecidos no analisador, é 

doseado o cloreto férrico com base nos valores analisados. Este analisador foi instalado em abril do ano de 2020 para 

controlar o doseamento de cloreto férrico que é doseado diretamente no tratamento por lamas ativadas.  

Neste caso de estudo, e como já referido anteriormente, o fósforo total é o parâmetro com menor eficiência de 

remoção, pelo que é um dos parâmetros mais analisados e mais importante de manter um controlo constante. A 

instalação deste equipamento pretende aumentar o controlo e a eficiência de remoção do fósforo total e diminuir o 

erro na dosagem do cloreto férrico, pois anteriormente à instalação deste analisador a correção do doseamento era 

realizada de forma manual, com uma resposta demorada de dias, e não de horas com acontece atualmente. Com este 

analisador pretende-se assim acompanhar de forma mais eficiente as concentrações de entrada, diminuindo o tempo 

de resposta, pois a dosagem é corrigida num intervalo de horas e não num de intervalo dias, onde nesse período pode 

ocorrer a ultrapassagem do VLE (10 mg/l) no efluente de saída da ETARI. Na Figura 62 encontra-se o analisador 

onde é realizada a análise do efluente final. 
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Foram analisados os dados do ano de 2020 após a instalação deste analisador, isto é, a partir de abril de 2020, e 

comparados com os dados obtidos no estado de referência. O parâmetro em análise foi o fósforo total do afluente do 

tratamento de lamas ativadas e do efluente final da ETARI, tendo-se calculado as médias mensais desde abril a 

dezembro do ano de 2020. Para ambos o período foi calculada a remoção de fósforo e os dias em que o VLE (10 

mg/l) foi atingido e ultrapassado em cada mês. Para a avaliação do impacto deste analisador na remoção de fósforo 

é importante observar também os valores de entrada, tendo-se verificado que estes valores apresentaram uma média 

semelhante nas duas alturas (após a implementação e no estado de referência), com valores a rondar os 24 mg/l. A 

eficiência de remoção de fósforo aumentou em cerca de 7% após a instalação do equipamento, e houve uma descida 

da média do fósforo total no efluente final. Para uma análise mais completa foram também contados os dias em cada 

mês em que o VLE foi ultrapassado, havendo uma grande descida do estado de referência, com cerca de 30 dias 

acima de 10 mg/l, enquanto que após a instalação do analisador apenas foi ultrapassado em 7 dias, apenas no período 

inicial, após o qual não houve mais ultrapassagens do VLE a partir de agosto. 

 
Tabela 12. Análise dos dados do estado de referência e comparação com os valores após a instalação do analisador de orto-fosfatos 

 
Análise do fósforo total do estado de referência Análise do fósforo total após instalação do analisador 

Meses Afluente 

(mg/l) 

Efluente 

(mg/l) 

Remoção 

% 

Nº de dias em 

que o VLE foi 

ultrapassado 

(dias) 

Afluente 

(mg/l) 

Efluente 

(mg/l) 

Remoção % Nº de dias 

em que o 

VLE foi 

ultrapassado 

(dias) 

Abril 25,7 8,1 68,3 2 22,9 5,8 74,5 0 

Maio 22,3 7,0 68,8 1 28,1 7,6 73,0 3 

Junho 22,7 9,9 56,6 8 28,6 8,8 69,3 3 

Julho 16,5 7,6 54,0 0 24,6 7,9 68,0 1 

Agosto 24,2 8,3 65,8 0 21,9 7,2 67,0 0 

Setembro 26,7 8,7 67,5 3 22,7 6,7 70,3 0 

Outubro 27,1 9,2 66,2 3 20,0 6,6 67,1 0 

Novembro 24,7 9,8 60,1 5 23,6 5,6 76,1 0 

Dezembro 27,1 9,7 64,1 8 24,2 7,1 70,7 0 

Média 24,1 8,7 63,5  23,9 7,0 70,6   

Total 
   

30 
   

7 

  

Figura 62. Analisador de orto-fosfatos usado no caso de estudo 
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Através destes dados pode-se observar que existiu uma redução significativa no número de dias em que o VLE era 

ultrapassado, validando assim como uma ação positiva a instalação deste analisador para a redução dos 

incumprimentos. Em relação à redução do valor médio de saída do fósforo total não se observou uma descida 

significativa, pois depende dos valores de configuração do equipamento. Estes valores são possíveis de mudar para 

se obterem valores de fósforo no efluente tratado mais baixos, mas como esta ação acarreta mais custos com gastos 

de produtos químicos, o objetivo principal desta primeira ação foi o cumprimento do valor atual da licença de 

descarga.  

 

5.2 Ações implementadas durante a realização do estágio 

 

Durante o tempo de realização deste estágio na ETARI do caso de estudo, houve uma constante preocupação e um 

grande acompanhamento em relação à eficiência de remoção do fósforo total. Esta preocupação advém dos problemas 

decorridos no passado bem como ao cumprimento de uma futura alteração da licença de descarga no que toca ao 

parâmetro fósforo total. O VLE deste parâmetro irá no futuro mudar de 10 mg/l para 2 mg/l, o que irá implicar 

alterações por parte da fábrica nas cargas do efluente e possivelmente nos tratamentos da ETARI. Por parte da 

empresa Super Bock Group foi realizada a alteração de alguns produtos que continham fósforo nas suas 

características para outro tipo de produtos, de forma a reduzir a concentração deste composto no efluente de entrada 

da ETARI, tendo esta alteração ocorrida a 28 de fevereiro. Por parte da Veolia foram iniciados procedimentos para 

alteração dos set-points no analisador phosphax que controla o doseamento do cloreto férrico, tendo sido efetuados 

ensaios na ETARI e no laboratório.  

 

a) Ensaio com alterações nos valores de doseamento de cloreto férrico, no analisador phosphax sc, para 

redução de valores de fósforo total no efluente final 

 

Realizou-se um ensaio para avaliar a possibilidade, se através de uma concentração mais baixa de entrada, é possível 

este analisador manter o fósforo total abaixo de 2 mg/l no efluente da ETARI 

 

O estudo realizado foi dividido em duas etapas. A primeira etapa começou com o aumento gradual do doseamento 

de cloreto férrico, e a segunda etapa começou com a substituição, por parte da fábrica, dos produtos que continham 

fósforo na sua composição por outros, o que levou redução de cerca de 50% dos valores de fósforo total. Foi feita 

uma análise aos dados obtidos desde 1 de janeiro de 2021 até 25 de março de 2021, para o fósforo total no tratamento 

de lamas ativadas e saída do efluente final. Na Figura 63 encontram-se os valores das análises realizadas diariamente 

à entrada do tratamento por lamas ativadas e no efluente da ETARI. Os valores de fósforo total na entrada do sistema 

de lamas ativadas permaneceram constantes, com uma média de 22,5 mg/l nos meses de janeiro e fevereiro, enquanto 

que no mês de março, após as alterações realizadas na fábrica, a média reduziu para 12 mg/l, existindo assim uma 

redução de quase 50% do valor de entrada do fósforo total na ETARI. Esta redução facilita assim o tratamento e 

otimiza o uso do cloreto férrico na remoção do fósforo total. O cloreto férrico é um precipitador químico com uma 

taxa de eficiência máxima de 85% em condições ótimas, variando normalmente entre 80 e 85%. Através da equação 

de cálculo da eficiência, com base no valor mais baixo, e assumindo o VLE da futura licença de descarga desta 

ETARI (2 mg/l), calculou-se o valor máximo de entrada para o cumprimento desta licença de descarga. 

 

                                                                           80% =
(𝑥−2 

𝑚𝑔

𝑙
)

𝑥 𝑚𝑔/𝑙
∗ 100                                                                       Equação 15 

 

𝑥 = 10 𝑚𝑔/𝑙 
 

Este cálculo indica o valor máximo de entrada possível de fósforo total na entrada do sistema de lamas ativadas, 

assumindo uma eficiência de remoção de 80% para o cloreto férrico, de forma a ser obtido um valor de 2 mg/l no 

efluente final. Como o valor do efluente final tem de permanecer abaixo de 2 mg/l, e de modo a cumprir o critério de 

descarga, o valor de entrada no sistema de lamas ativadas necessita de ser inferior a 10 mg/l. 

 

A alteração no set-point de doseamento de cloreto férrico, com aumento da dosagem, ocorreu no início do mês de 

fevereiro (dia 2), onde se observa uma diminuição dos valores de fósforo total de saída de 5,4-6,8 mg/L em janeiro 

para 4,4-5,2 mg/L em fevereiro. O set-point controla as bombas doseadoras de cloreto férrico, e vai dosear sempre 

que o valor medido de orto-fosfatos seja mais elevado que o valor estabelecido do set-point. Na Figura 63 encontram-

se os valores de fósforo total do efluente final desde o mês de janeiro de 2021 até à conclusão deste ensaio (março 

de 2021). A descida com maior declive acontece no início do mês de março, o que coincide com o aumento do 

doseamento iniciado em fevereiro e a descida dos valores de fósforo na entrada do sistema biológico. Durante cerca 

de duas semanas o doseamento de cloreto férrico esteve no máximo, de forma a tentar perceber a possibilidade de 
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conseguir a remoção pretendida através deste método e da capacidade do phosphax sc de controlar o processo. O 

valor mais baixo obtido foi de 1,89 mg/l, sendo que neste período o fósforo total no efluente final oscilou entre 1,89 

mg/l e 2,53 mg/l, havendo apenas 4 dias com valores abaixo de 2mg/l. Através desta análise concluiu-se que, no 

futuro, com a mudança da licença de descarga é necessário assegurar valores no efluente fabril abaixo de 10mg/l. 

Não sendo possível assegurar por parte do processo fabril, poderá haver a necessidade do adicionamento de um novo 

tratamento para a remoção de fósforo total para valores mais baixos antes da entrada no tratamento por lamas 

ativadas. 

No Figura 63 encontram-se as principais alterações dos set-points e na Tabela 13 encontram-se todas as alterações 

efetuadas no analisador. 

 

 

 

 

 
 
Figura 63. Ensaio da remoção do fósforo total para valores abaixo de 2 mg/l  

 

 

 

Na tabela seguinte encontram-se resumidas todas as alterações efetuadas. 

 
Tabela 13. Datas das alterações no set-point no analisadas de orto-fosfatos 

Alterações do analisador phosphax sc 

Data da alteração 
Set-point da análise realizada na entrada 

do tanque de lamas ativadas 

Set-point da análise realizada na 

saída da ETARI 

2 fevereiro 10 mg/l 5,0 mg/l 

15 fevereiro 10 mg/l 4,5 mg/l 

23 fevereiro 9 mg/l 3,0 mg/l 

4 março 9 mg/l 1,8 mg/l 

6 março 9 mg/l 1,5 mg/l 

9 março 9 mg/l 1,2 mg/l 

11 março 9 mg/l 1,0 mg/l 

17 março 9 mg/l 5,0 mg/l 
 

Na Figura 64 encontram-se os dados referentes à remoção de fósforo total com base nos dados analisados na Figura 

63, e também para o mesmo período. Através deste gráfico é possível observarem-se períodos onde a remoção 

apresenta valores mais baixos e períodos onde os valores são mais elevados. Os valores mais baixos de remoção nem 
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sempre significam uma má eficiência do tratamento, mas como se observa no gráfico anterior podem significar 

valores de entrada no tanque de lamas ativadas mais baixos, enquanto que os valores de saída permanecem constantes. 

No momento em que os valores de entrada baixam, existe uma subida da percentagem de remoção apenas quando o 

valor de saída também baixa. 

A eficiência de remoção variou entre 57% e 87%, com médias mensais de 70%, 78% e 75% para os meses de janeiro, 

fevereiro e março respetivamente. A partir do dia 1 de março, onde o valor de entrada de fósforo total reduziu e os 

valores de saída se começaram a aproximar-se do valor pretendido (2mg/l), a média de remoção foi de 81%, com 

dias em que a remoção está em valores máximos a rondar os 85%.

 

 

b) Estudo laboratorial pelo método de jar-test para otimização do processo de remoção do fósforo total. 

 

A Veolia, com o compromisso de estudar e assegurar a remoção eficiente do fósforo total para cumprimento dos 

valores futuros de descarga, começou um estudo onde está a ser considerado um novo tratamento na ETARI para a 

remoção deste parâmetro. Uma possibilidade é a adição de um tratamento de coagulação e floculação no pré-

tratamento da ETARI.  

Para estudar esta possibilidade, foi então realizado em laboratório um estudo dividido em duas fases, em que na 

primeira fase foi realizado o método do jar-test com introdução de cloreto férrico, em amostras provenientes de vários 

pontos de amostragem da estação de tratamento, para remoção adicional do poluente. Foi assim realizada a adição 

de 0,5 ml de cloreto férrico em todas as amostras de 0,5 litros recolhidas, tendo sido analisada a amostra bruta e a 

amostra após a adição de cloreto férrico. 

 

Na segunda fase deste estudo, ensaios com o jar-test, foram usadas amostras do tratamento preliminar após os 

tamisadores e após o decantador lamelar. Nestes ensaios foram usados dois coagulantes diferentes, sendo eles o 

cloreto férrico e o policloreto de alumínio em concentrações diferentes, para avaliação do melhor coagulante e da 

melhor concentração. As doses utilizadas variaram desde 0,1 ml a 0,75 ml para cada 0,5 l de amostra.  

 

i) Análise da 1ª fase do estudo  

Na primeira fase do estudo foi recolhida uma amostra em 6 pontos de amostragem da estação de tratamento, e foram 

analisados o fósforo total e os orto-fosfatos, CQO, SST e SSV na amostra bruta e na amostra após a realização do 

jar-test, onde foi adicionado cloreto férrico. Na Tabela 14 encontram-se os valores do fósforo total e dos orto-fosfatos, 

e a respetiva remoção. No pré-tratamento e tratamento primário, a remoção pelo método do jar-test do fósforo total 

foi respetivamente de 76% na entrada da ETARI, 84% na saída dos tamisadores e 65% na saída do decantador 

lamelar. O valor mais alto de remoção no pré-tratamento/tratamento preliminar, foi na saída dos tamisadores, onde 

se verifica que é a amostra com o valor mais alto na amostra bruta. Na entrada do digestor, ou seja, na saída do tanque 

de homogeneização voltou a ocorrer uma remoção alta, a rondar os 86 %. Na entrada do tanque de lamas ativadas e 

na saída deste, ou seja, saída da ETARI, já existia a presença de cloreto férrico na amostra, daí no teste em laboratório 

nestes dois locais de amostragem terem se obtido os valores de remoção mais elevados de 92% e 95% respetivamente. 
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Tabela 14. Avaliação da remoção de fósforo total e de orto-fosfatos através do método do jar-test com adição de cloreto férrico 

Amostra bruta 

Locais/Parâmetros 
Entrada 
ETARI 

Saída 
tamisadores 

Saída 
decantador 

Entrada 
digestor 

Entrada 
lamas 

ativadas 

Saída 
ETARI 

Fósforo total (mg/l) 8,23 10,3 7,63 8,04 9,17 2,66 

Orto-fosfatos (mg/l) 2,6 3,56 2,6 4,4 7,04 0 

Amostra com cloreto 

Fósforo total (mg/l) 1,97 1,6 2,74 1,1 0,771 0,141 

Orto-fosfatos (mg/l) 0,82 0,6 1,06 0,25 0 0 

Remoção % 

Fósforo total  76,07 84,47 64,90 86,32 91,60 94,70 

Orto-fosfatos 68,46 83,15 59,23 94,32 100 - 
 

Através desta análise é recomendado o uso de um tratamento adicional no pré-tratamento de coagulação e floculação 

para uma pré-remoção do fósforo total antes do tratamento final de lamas ativadas. Este tratamento já permite uma 

remoção de algum fósforo total aumentando a eficiência no tratamento final. A coagulação permite a desestabilização 

de partículas para preparação do efluente para um posterior tratamento. Este é composto pela adição de um coagulante 

que através da destabilização das partículas forma flocos com tamanho suficiente para serem removidos na operação 

floculação e posterior decantação. Na floculação ocorre a colisão das partículas promovidos pela agitação do efluente. 

Na decantação são removidos os flóculos, onde o fósforo também é removido em forma de lamas. 

Foi também analisada a remoção de CQO, SST e SSV na realização do método do jar-test, mas apenas em dois pontos 

de amostragem (entrada na ETARI e saída dos tamisadores). Nas análises da CQO, a remoção atinge valores pouco 

significativos de 9% e 20%, mostrando que a remoção da matéria orgânica através da precipitação química com uso 

de cloreto férrico é baixa. Na remoção de SST e SSV, a remoção já atinge valores mais significativos, em especial 

no caso dos SSV, com remoção em ambos os locais a rondar os 75% e 77%. No caso dos SST, também são removidos 

com este método, mas no caso da saída dos tamisadores este é mais significativo com uma remoção de 81%. Estes 

valores podem ser observados na Tabela 15. 

 
Tabela 15. Avaliação da remoção de CQO, SST e SSV pelo método do jar-test com adição de cloreto férrico 

Amostra bruta 

Locais/Parâmetros Entrada ETARI 
Saída 

tamisadores 

CQO (mg/l) 2135 2404 

SST (mg/l) 347 713 

SSV (mg/l) 273 313 

Amostra com cloreto 

CQO (mg/l) 1949 1931 

SST (mg/l) 147 133 

SSV (mg/l) 67 73 

Remoção  

CQO % 8,71 19,68 

SST % 57,64 81,35 

SSV % 75,46 76,68 

 

ii) Análise da 2ª fase do estudo 

Na 2ª fase deste estudo laboratorial foram recolhidas amostras em apenas dois pontos de amostragem da estação de 

tratamento: saída dos tamisadores e saída do decantador lamelar. Aqui pretendeu-se estudar diferentes concentrações 

de coagulante e comparar dois produtos químicos. Neste estudo foram usados volumes diferentes de 0,1 ml, 0,25 ml, 

0,5 ml, e 0,75 ml de coagulante para cada 0,5 L de amostra. Na Tabela 16 e Tabela 17 encontram-se todos os dados 

obtidos neste estudo e os resultados das respetivas remoções.  

No efluente dos tamisadores foram adicionados os quatro volumes de coagulante acima mencionados, enquanto que 

no efluente do decantador lamelar foram adicionados apenas 0,5 ml e 0,75 ml do produto químico em estudo. No 

caso em que foi adicionado 0,75 ml dos dois coagulantes no efluente dos tamisadores, os resultados dos testes foram 
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desprezados, pois na realização do jar-test observou-se que as amostras estavam com uma elevada turvação, o que 

posteriormente se refletiu nas análises realizadas, com resultados que não estavam em concordância em relação aos 

outros obtidos.  

Nos ensaios com o efluente dos tamisadores, na análise ao fósforo total, os testes com melhor eficiência são os testes 

de 0,25 ml e 0,5 ml, com uma eficiência respetivamente de 92% e 97% no caso do cloreto férrico, e de 94% e 96% 

no caso do policloreto de alumínio.  

No caso do efluente do decantador lamelar, e também para o fósforo total, observou-se que o volume de coagulante 

adicionado com melhor rendimento foi o de 0,75 ml, com uma eficiência de remoção de 89% no caso do cloreto 

férrico e de 87% no caso do policloreto de alumínio.  

Em relação aos orto-fosfatos, estes foram analisados de forma a comparar com o valor do fósforo total e analisar se 

existiam valores discrepantes na eficiência de remoção. Neste parâmetro o comportamento é semelhante ao do fósforo 

total, mas com valores sempre mais elevados de eficiência, pois como já explicado anteriormente neste relatório 

existem vários tipos de fósforo e os orto-fosfatos são uma das formas de fósforo. Nas análises de CQO, e de modo 

análogo ao que foi visto anteriormente, existe uma eficiência de remoção baixa, que varia entre 1,4% e 24,1%, em 

ambos os locais de amostragem e com os dois produtos químicos usados, concluindo-se que a remoção de matéria 

orgânica através destes métodos é desprezável. 

 
Tabela 16. Avaliação da remoção de fósforo total, orto-fosfatos e CQO pelo método do jar-test com adição de cloreto férrico 

Local Efluente dos tamisadores 
Efluente do decantador 

lamelar 
Método do jar-test com uso de cloreto férrico 

Volume de coagulante / 
Parâmetros 

Amostra 
bruta 

0,1 ml 0,25 ml 0,5 ml 0,75 ml 
Amostra 

bruta 
0,5 ml 0,75 ml 

Fósforo total (mg/l) 8,68 3,88 0,69 0,25 7,38 7,59 3,39 0,798 

Orto-fosfatos (mg/l) 6 2,34 0,11 0,00 5,91 4,76 1,12 0 

CQO (mg/l) 972 857 958 737 882 1530 1330 1309 

Remoção 

Fósforo total %   55,30 92,05 97,12 14,98   55,34 89,49 

Orto-fosfatos %   61,00 98,17 100 1,50   76,47 100 

CQO %   11,83 1,44 24,18 9,26   13,07 14,44 
 
Tabela 17. Avaliação da remoção de fósforo total, orto-fosfatos e CQO pelo método do jar-test com adição de policloreto de alumínio 

Local Efluente dos tamisadores 
Efluente do decantador 

lamelar 
Efluente dos tamisadores 

Método do jar-test com uso de policloreto de alumínio 

Volume de coagulante / 
Parâmetros 

Amostra 
bruta 

0,1 ml 0,25 ml 0,5 ml 0,75 ml 
Amostra 

bruta 
0,5 ml 0,75 ml 

Fósforo total (mg/l) 8,68 5,46 0,52 0,35 5,76 7,59 4,35 0,97 

Orto-fosfatos (mg/l) 6,00 4,12 0,00 0,00 5,00 4,76 1,90 0,33 

CQO (mg/l) 972 843 950 837 777 1530 1489 1443 

Remoção  

Fósforo total %   37,10 94,01 95,97 33,64   42,69 87,22 

Orto-fosfatos %   31,33 100 100 16,67   60,08 93,07 

CQO %   13,27 2,26 13,89 20,06   2,68 5,69 
 

Com este estudo pode-se concluir que ambos os coagulantes são eficazes na remoção do fósforo total e são ambos 

indicados para este tipo de efluente. Como neste estudo se comparou os dois produtos químicos em dois pontos de 

amostragem diferentes, também se chegou à conclusão que no efluente do decantador lamelar é necessária uma 

maior concentração de produto químico para uma eficiência elevada de fósforo total.  

Assim, pode-se concluir com este estudo, que é possível baixar mais a concentração de fósforo à entrada do sistema 

de lamas ativadas e por conseguinte baixar a concentração de fósforo no efluente tratado, caso se justifique no 

futuro a implementação desta ação. 
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6. Otimização do tratamento de lamas 

Neste estágio, um dos objetivos foi o estudo e otimização do funcionamento da ETARI de forma a ser reduzido o 

impacte ambiental e otimizado o processo de tratamento do efluente produzido na fábrica da Super Bock Group. 

Durante o estágio e a realização do relatório, com a observação do funcionamento da ETARI, foi sugerida uma 

sugestão de melhoria no processo da ETARI. A sugestão foi a otimização da fase sólida, do processo de desidratação 

das lamas, pretendendo-se aumentar a eficiência do processo de desidratação e a diminuição dos gastos relativos aos 

produtos necessários ao processo.  

 

6.1 Otimização do processo de desidratação das lamas da ETARI 

 

No acompanhamento diário da operação da ETARI, um dos problemas que mais ocorria no dia-a-dia com os 

operadores, era a qualidade de saída das lamas no processo de desidratação. Este processo ocorria com base na 

experiência dos operadores, e com pouca informação do processo. Os operadores não tinham informação da 

quantidade de lamas que estava a entrar na centrífuga e a regulação desta era feita de forma manual. Para auxiliar o 

processo de desidratação das lamas é introduzido um produto químico, para o qual os operadores também não sabiam 

a concentração nem o caudal de entrada na centrífuga. Com base neste procedimento, pretendeu-se chegar ao valor 

do caudal de lamas a tratar e à concentração e caudal ótimos de adição do produto químico. Na otimização deste 

processo definiram-se dois objetivos: reduzir a quantidade de produto químico a adicionar ao processo, e reduzir a 

humidade nas lamas, de forma a reduzir os custos e impactes ambientais em ambas as situações. 

6.1.1 Descrição do processo de tratamento das lamas na ETARI 

Na ETARI da empresa Super Bock Group, as lamas são divididas em dois tipos: as primárias e as secundárias. As 

lamas primárias são obtidas no tratamento primário, pela remoção de sólidos no decantador laminar. As lamas 

secundárias são obtidas pela extração das lamas em excesso do tratamento biológico por lamas ativadas. Os dois 

tipos de lamas são encaminhados e misturadas no tanque de estabilização biológica aeróbia, sendo frequentemente 

agitadas e arejadas. Após este tanque, a mistura de lamas passa para o tanque seguinte, o tanque de espessamento, 

onde esta mistura se torna mais densa através da redução do volume das lamas, com uso de uma ponta raspadora. Na 

etapa seguinte da fase sólida as lamas são então encaminhadas para uma centrífuga, onde é injetado um polímero 

para otimizar o processo de desidratação das lamas e a agregação destas. Após a centrífuga, as lamas seguem para 

um contentor onde são recolhidas com uma determinada frequência por um prestador de serviços que as transporta 

para valorização agrícola.  

Para este estudo de otimização foi necessário entender esta parte do processo de tratamento na ETARI, assim como 

todos os processos intermédios que ocorrem na desidratação das lamas. Este processo de desidratação de lamas é 

dividido em duas fases: a extração de lamas e a unidade de preparação de polímero. No tanque de espessamento não 

é possível saber de forma precisa a quantidade de lamas nem o seu nível no tanque, sendo este controlo realizado 

pelos operadores da ETARI, com base na sua experiência. A extração de lamas ocorre no fundo do tanque de 

espessamento. 

 

O processo de tratamento das lamas é composto por: 

• Tanque de espessamento, com ponte raspadora; 

• Duas bombas de extração de lamas, com uma capacidade de 3 a 10 m3/h; 

• Duas centrífugas (onde ocorre a junção das lamas com o polímero), com capacidade máxima de 5m3/h; 

• Dois contentores. 

Nas tubagens entre o tanque de espessamento e a centrífuga não existe um caudalímetro para ser possível saber o 

caudal de lamas que está a circular. A regulação do caudal é feita manualmente pelos operadores da ETARI, através 

do variador de velocidade da bomba, sendo que o único critério usado é, mais uma vez, a experiência adquirida e o 

aspeto da lama na saída das centrífugas.  

 

A unidade de preparação do polímero é composta por:  

• reservatório do polímero, de 1000 litros de capacidade; 

• bomba doseadora de polímero; 

• tina de diluição do polímero, de 750 litros de capacidade; 

• duas bombas de extração do polímero diluído; 

• Duas centrífugas (onde ocorre a junção das lamas com o polímero). 

 

Nesta etapa, o polímero é doseado para a tina de diluição, em que a bomba doseadora está pré-configurada. O valor 

do doseamento não é alterado, e após ter sido questionado aos operadores da ETARI, como operavam nesta fase, 

chegou-se à conclusão que as bombas do polímero diluído trabalhavam sempre no caudal máximo (não sendo alterado 
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o variador de velocidade das bombas). Na figura seguinte encontra-se o esquema desta etapa do processo de 

desidratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Estado de referência do processo de desidratação de lamas 

 Análise das lamas 

 

Para a otimização desta fase foram estudados os valores das análises realizadas ao processo de tratamento das lamas 

durante o mesmo ano escolhido para o capítulo do estado de referência, isto é, o ano de 2018. As análises realizadas 

às lamas, são análises semanais e são realizadas análises em dois pontos de recolha, um na saída do tanque de 

espessamento e outro na saída da centrífuga, ou seja, às lamas espessadas e desidratadas respetivamente. É analisada 

a matéria seca e a matéria volátil em cada amostra. Na Tabela 18  encontram-se descritas as médias mensais referentes 

às percentagens de sólidos das lamas espessadas e das lamas desidratadas. A quantidade de matéria seca das lamas 

espessadas variou entre 6% e 10%, com uma média de 8%, e nas lamas desidratadas obteve-se uma variação entre 

26% e 34%, com uma média de 30%. No projeto da ETARI, está descrito que, com o processo de tratamento das 

lamas ir-se-ia conseguir obter uma desidratação de cerca de 25% de matéria seca, sendo que na prática obtém-se uma 

média de cerca de 5% mais elevada.  

 

 
Tabela 18. Médias mensais da matéria seca das lamas do ano de 2018 

Mês/Lamas Espessadas Desidratadas 

Janeiro 7% 26% 

Fevereiro 7% 27% 

Março 6% 27% 

Abril 6% 27% 

Maio 8% 31% 

Junho 9% 34% 

Julho 8% 33% 

Agosto 8% 31% 

Setembro 9% 33% 

Outubro 8% 30% 

Novembro 10% 33% 

Dezembro 9% 30% 

Média 8% 30% 

 

De seguida foi calculada a relação da quantidade de polímero gasto e das lamas produzidas neste processo de 

desidratação, com o objetivo de obter uma base comparativa com os dados a obter durante a realização do estágio. 

 

 Relação entre polímero e lamas 

 

Além da avaliação da % de matéria seca das lamas desidratadas do ano de 2018, foi avaliado o consumo de polímero, 

a produção de lamas, e as horas de funcionamento das centrifugas. Para esta avaliação foram usados valores obtidos 

por leituras diárias do consumo de polímero, da produção de lamas mensal e dos valores da matéria seca das análises 

realizadas às lamas desidratadas. Além destes valores foi também avaliada a média mensal das horas de 
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Figura 65. Esquema da etapa de desidratação de polímero da ETARI 
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funcionamento das centrífugas. Por motivos desconhecidos não foi possível obter os valores referentes a 2018 das 

horas de funcionamento das centrífugas nos meses de janeiro e fevereiro, obtendo apenas de março a dezembro. 

Na Tabela 19 encontram-se os dados dos parâmetros já referidos. O consumo de polímero apresenta uma média de 

1071 kg/mês, com 2 meses onde existe uma diferença acentuada em relação a esta média, isto é, no mês de junho e 

novembro, com reduções de 46% e 72% respetivamente. Esta discrepância pode-se dever a vários fatores, como por 

exemplo a menor necessidade de retirada de lamas do processo de tratamento, bem como alguma avaria nas 

centrífugas ou em alguma parte do processo da desidratação das lamas.  

Além da avaliação da produção de lamas, foi importante considerar também as horas de trabalho das centrífugas, 

onde se obteve uma média mensal de 403 horas de trabalho. Estes dados foram recolhidos para este estudo de forma 

a tentar obter uma relação entre o consumo de polímero e as horas de trabalho das centrífugas. 

No mês de junho a produção de lamas diminuiu um pouco, para 91 toneladas com a média anual de 159 toneladas, o 

que acontece também no consumo de polímero com um consumo de 575 kg e média anual de 1071 kg. Nos meses 

seguintes estes valores alteram-se com um aumento de consumo de lamas, pois existe um aumento acentuado da 

extração de lamas, com uma média de 221 toneladas nos três meses seguintes, enquanto o polímero apresenta uma 

média gasta de 1084 kg. Houve um aumento significativo da extração de lamas, mas não no polímero gasto. Com 

base nos dados da matéria seca dos meses de julho, agosto e setembro estes valores também se mantêm acima da 

média dos 30%, o que indica que mesmo com a menor quantidade gasta de polímero a matéria seca não é alterada, 

estes foram os meses com a % de matéria seca mais elevada, atingindo o máximo de 34% no mês de julho. Em 

relação às horas de funcionamento das centrífugas no mês de julho, apresentam o valor mais elevado com 549 horas 

em relação à média de 403 horas, enquanto que no mês de agosto com 320 horas, abaixo da média, mas com um 

valor elevado de extração de lamas como já referido. Através das horas de funcionamento e da extração de lamas se 

verifica que não há uma relação direta entre o funcionamento das mesmas. Foi calculado o desvio padrão para avaliar 

os valores que não se encontrem dentro deste. Aqui seriam desprezados meses como janeiro, junho e novembro.  

 
Tabela 19. Dados referentes ao ano de 2018 para o processo de desidratação das lamas 

Ano 2018 

Meses Consumo de 

polímero bruto (kg) 

 

% Matéria Seca das 

lamas 

Produção de lamas 

(toneladas, btq) 

Funcionamento das 

centrífugas (horas) 

Janeiro  1 275    26%  139    - 

Fevereiro  1 288    27%  107    - 

Março  1 425    27%  190    364 

Abril  1 200    27%  168    411 

Maio  1 013    31%  130    402 

Junho  575    34%  91    364 

Julho  1 288    33%  270    549 

Agosto  1 038    31%  190    320 

Setembro  925    33%  202    443 

Outubro  1 325    30%  265    470 

Novembro  300    33%  68    363 

Dezembro  1 200    30%  94    341 

Média mensal 1 071 30 159 403 

Desvio padrão 319 10 64 65 

 

 

Na Figura 66 obteve-se duas relações, uma relaciona o consumo do polímero com a produção de lamas e a segunda 

relaciona as horas de trabalho das centrífugas com a produção de lamas.  Foi usada a base tal e qual na produção de 

lamas desidratadas pois após a análise da matéria seca destas, a % mantém-se relativamente semelhante. Pode-se 

observar que nos meses que a produção de lamas diminui também o consumo de polímero diminui, apesar da relação 

das horas de trabalho com a produção de lamas ter aumentado no mês de junho com 4 horas de trabalho por cada 

tonelada de lamas em relação à média de 2,8 horas de trabalho por tonelada, isto significa que as centrífugas 

trabalharam mais horas para as toneladas de lamas retiradas comparativamente aos meses anteriores. Como este 

também foi o mês onde já foi referido que se obteve uma maior percentagem de matéria seca nas lamas desidratadas, 

isto pode indicar que a eficiência das centrifugas aumentou, pois pode ter sido retirada a mesma quantidade de lamas 

em base tal e qual mas com uma menor quantidade de água presente. Durante os meses do verão e até outubro a 

relação do consumo de polímero e das horas de trabalho das lamas mantém-se semelhante, enquanto que no mês de 

outubro observou-se um grande aumento de trabalho das centrífugas para valores a rondar as 5 horas por tonelada de 

lamas e em dezembro aumentou o consumo do polímero de uma média de 7,2 kg de polímero por tonelada de lamas, 

para um valor de 12,7 kg de polímero por tonelada de lamas btq. 
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Após a análise dos dados de 2018, para se obter o estado de referência, e da relação entre os parâmetros importantes 

deste processo da ETARI, foram usados os dados referentes ao ano 2021 para avaliar o efeito das alterações 

processuais no processo durante o tempo de estágio. Assim, foi realizado um estudo para tentar otimizar o consumo 

de polímero e comparar os resultados obtidos com os dados antes destas alterações. 

6.1.3 Otimização do processo 

Para a obtenção dos valores dos parâmetros relevantes, foram realizadas medições, feitas no local, pelo autor deste 

relatório. Foi calculado primeiro o caudal de polímero através de um método manual de medição de volume num 

determinado tempo. Depois determinou-se o volume de água usada para a diluição e o tempo que demorava a encher 

a tina de diluição, para se proceder ao cálculo da quantidade de polímero doseada. Nesta etapa também não existe 

um caudalímetro para calcular a quantidade de polímero diluído que é injetado na centrífuga. Mais uma vez, através 

do cálculo do tempo que demora a tina a esvaziar e do volume esvaziado, chegou-se assim a um caudal constante de 

600l/h. 

 

Como não existe equipamento de medição de caudal neste processo, foi também estimado o caudal de lamas que 

entra nas centrífugas, referindo-se que o caudal das lamas é regulado nas bombas por voltas ajustadas nestas. Assim, 

mediu-se o caudal da bomba no mínimo e obteve-se o caudal de 1,16 m3/h, que não corresponde ao valor mínimo 

descrito no projeto da ETARI. Mediu-se também o caudal com 4 voltas dadas, que era o caudal com que a bomba 

estava a trabalhar no dia em que foi realizada a experiência e obteve-se um caudal de 2,44 m3/h. 

 

Para a avaliação do efeito da redução de polímero, foi seguida a mesma lógica em relação à definição de um estado 

de referência, mas apenas com os dados do ano de 2021 e durante a realização deste estudo. Antes da realização do 

estudo, com os dados desde o início do ano de 2021 e até ao mês de maio foi avaliado o consumo de polímero, o 

polímero consumido por tonelada de matéria seca de lamas, a produção de lamas e as horas de funcionamento das 

centrífugas. Nos meses de fevereiro e março foram os meses em que foram desidratadas menos lamas da ETARI, 

devido à menor produção da fábrica, e por conseguinte menor quantidade de lamas para extração, para além da 

manutenção de alguns equipamentos que resultaram na paragem de uma centrífuga durante algumas semanas. Assim, 

não considerando os meses de fevereiro e março, nos meses de janeiro e abril, o consumo de polímero foi semelhante, 

com uma média de 719 kg, e uma produção média de lamas de 94 kg. As horas de funcionamento das centrífugas 

nesses dois foi de 280 horas por mês. No mês de maio a fábrica aumentou a produção e este aumento traduziu-se no 

aumento significativos da produção de lamas, aumentando cera de 43% no mês de maio em relação à média dos 2 

meses considerados anteriormente (janeiro e abril). 
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                Tabela 20. Dados usados referentes ao processo de desidratação das lamas do nao 2021 

Ano 2021  

Meses Consumo de 

polímero (kg) 

Polímero/tonelada 

matéria seca 

(Kg/ton. M.S) 

Produção de 

lamas (toneladas, 

btq) 

Funcionamento 

das centrífugas 

(horas) 

Janeiro 688 10 96 280 

Fevereiro 413 22 64 240 

Março 500 32 70 237 

Abril 750 30 92 280 

Maio 963 21 146 480 

Média 663 25,2 94 299 

Desvio Padrão 216 4 32 92 

 

Foi realizada também avaliação da matéria seca das lamas espessadas e desidratadas do ano 2021 entre o mês de 

janeiro e maio. Entre janeiro e abril a média manteve-se nos 5,25% de matéria seca das lamas espessadas e no mês 

de maio estas tiveram um ligeiro aumento para os 8%, que pode ser resultante do aumento da extração das lamas 

biológicas para o tratamento de lamas. A média dos 5 meses (janeiro a maio) é de 5,80% em comparação com a 

média de 8% de matéria seca das lamas espessadas do ano 2018. É de referir que a % de matéria seca em maio é de 

8%, análoga à percentagem média obtida em 2018. Em relação à matéria seca das lamas desidratadas, estas 

apresentam uma média de 28%, um pouco mais baixo dos 30% do estado de referência (ano de 2018). É também de 

referir que a % de matéria seca em maio é de 31%, ligeiramente superior à percentagem média obtida em 2018 (30%). 

O consumo mensal médio de polímero no ano de 2021 (663 Kg) encontra-se cerca de 38% mais baixo que a média 

mensal do ano de 2018 (1071 Kg), maioritariamente devido à correspondente menor média mensal de produção de 

lamas. 

 
Tabela 21. Médias mensais de matéria seca do ano de 2021 do processo de tratamento das lamas 

Mês/Lamas Espessadas Desidratadas 

Janeiro 5% 26% 

Fevereiro 6% 30% 

Março 5% 28% 

Abril 5% 27% 

Maio 8% 31% 

 

Foi realizada a determinação da quantidade de polímero gasta com as horas de trabalho da centrífuga no ano de 2021, 

tendo-se verificado que no mês de maio existe uma subida nas horas de trabalho das centrífugas (480 horas), 

correspondente a uma maior produção de lamas (146 toneladas), pelo que o consumo de polímero também subiu para 

963 kg. É no entanto de referir que houve uma diminuição na razão do consumo de polímero por tonelada de matéria 

seca produzida (21 kg/ton. M.S ) relativamente ao valor médio de 25,2 kg/ton. M.S no ano de 2021 e 24 kg/ton. M.S. 

referente ao ano de 2018. 
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No mês de Maio foi implementada a ação para a redução do polímero durante aproxidamente duas semanas, onde 

foi alterado o doseamento de polímero para a tina de diluição. Durante este período foi realizado o 

acompanhamento diário do processo, efetuadas análises diárias às lamas e feito o acompanhamento das horas de 

funcionamento das centrífugas. Para se poder entender se esta redução teve algum efeito significativo neste 

processo, foram avaliadas as três semanas anteriores às alterações terem sido efetuadas, e as duas semanas em que 

o estudo foi realizado. Foram avaliados os parâmetros já mencionados e calculada a média diária de consumo de 

polímero e do consumo de polímero por cada hora de funcionamento das centrífugas, com o objetivo de anular os 

diferentes espaços temporais deste estudo. O objetivo principal deste estudo era conseguir reduzir o consumo de 

polímero sem afetar a qualidade de desidratação das lamas. Este objetivo foi alcançado, em que a média da % de 

matéria seca manteve-se de acordo com a média relativa a 2021 e às três semanas anteriores ao estudo. O valor de 

% de matéria seca durante o estudo foi de 28%, enquanto que a média das semanas anteriores era de 26%. Esta 

diferença, de apenas de 2%, pode em parte ser devida à frequência de amostragem, pois antes do estudo era feita 

apenas uma análise por semana enquanto que durante o estudo foram feitas análises diárias.  

Foram recolhidas as horas de funcionamento das centrífugas de forma a obter uma relação entre o funcionamento 

destas e o polímero gasto. Verifica-se que houve uma redução de cerca de 56% do polímero gasto por cada hora de 

tratalho das centrífugas e uma redução de 8 kg/dia no consumo de polímero. Através destes valores e desta análise 

foi possível concluir que efetivamente existe uma redução no polímero gasto sem que tenha havido uma redução da 

% da matéria seca na lama desidratada. 

 
Tabela 22. Dados obtidos do estudo da redução do polímero doseado 

 Horas de 

funcionamento 

das 

centrífugas 

(horas) 

Consumo 

total de 

polímero 

(kg) 

Consumo de polímero / 

hora de funcionamento 

das centrífugas (kg 

polímero / hora ) 

% Matéria 

seca das 

lamas 

desidratadas 

Média diáriado 

consumo de 

polímero 

(kg/dia) 

Antes das 

alterações 
446 800 1,80 26% 33 

Após as 

alterações 
311 250 0,80 28% 25 

 

Através dos dados obtidos, e sabendo que cada kg de polímero custa 2,31 euros, é possível prever a poupança 

mensal deste composto com as ações implementadas de melhoria. Assim. com esta redução no consumo de 

polímero, e assumindo que a produção mensal de lamas é equivalente ao mês de maio (146 toneladas, b.t.q.), a % 

de matéria seca correspondente é de 31%, e a quantidade de polímero por matéria seca é de 21 kg/ton M.S., 

necessitaríamos de 963 Kg de polímero por mês. Sendo a média mensal do consumo de polímero no ano de 2018 

de 1071 Kg, obtínhamos uma poupança mensal de 108 Kg, o que corresponderia a cerca de 250 euros. Assim, 

prevê-se uma poupança anual de cerca de 3000 euros em polímero. 
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7. Redução da pegada de carbono da fábrica através da ETARI 

O desenvolvimento humano e consequente impacte das atividades industriais pode causar danos irreparáveis ao 

meio ambiente e ao ecossistema. Durante as últimas décadas têm sido realizados extensos estudos sobre o controlo 

e redução das emissões de gases emitidos pelas indústrias (poluentes atmosféricos), dos resíduos industriais e dos 

efluentes industriais. Outro aspeto importante das atividades industriais é o consumo de energia e as emissões de 

gases com efeito de estufa (GEE). Com base nestes estudos foi observado que as estações de tratamento de 

efluentes industriais são uma fonte potencial de gases com efeito de estufa (Nayeb et al., 2020). 

 

A pegada de carbono começou a ser um termo e um conceito muito usado nos debates públicos sobre as alterações 

climáticas. Este conceito foi também muito abordado pela população em geral, pelos media, governo e nos 

negócios mundiais. Não existe uma definição clara do que significa e que unidades se devem usar, mas serve para 

responder a algumas perguntas sobre as emissões de gases com efeito de estufa. A maioria das definições abrange 

as emissões diretas de dióxido de carbono como gás de referência. Segundo (Wiedmann, 2008), “a pegada de 

carbono é uma medida da quantidade total de emissões de dióxido de carbono que é direta ou indiretamente 

causada por uma atividade ou resultante dos diferentes estágios do ciclo de vida de um produto”. Existem duas 

formas de cálculo da pegada de carbono, sendo uma com abordagem de baixo para cima (bottom up), com base na 

análise do processo e a segunda com abordagem de cima para baixo (top down), com base na análise ambiental de 

entradas e saídas. Em ambos o caso é necessário a realização de uma análise de ciclo de vida, onde todos os 

impactes ambientais são analisados e tidos em conta para o cálculo da pegada de carbono (Wiedmann, 2008). 

 

A análise de ciclo de vida é composta por quatro componentes interligados, sendo eles a definição do objetivo e 

âmbito, a análise do inventário, a avaliação dos impactes e a avaliação de melhoria. A avaliação dos impactes consiste 

na caracterização, avaliação e classificação qualitativa ou quantitativa dos impactes nos ecossistemas, na saúde 

humana e nos recursos naturais. Esta avaliação consiste, de uma forma geral, na determinação dos efeitos ambientais 

dos diversos itens levantados no inventário. A sua realização envolve normalmente uma série de modelos e 

metodologias analíticas que requerem muitos dados complexos (Bakst et al., 1995). Para a avaliação dos impactes 

são atribuídas categorias padrão, onde é possível quantificar os impactes, como por exemplo a depleção de recursos, 

a poluição e a degradação de ecossistemas e paisagem (Ferreira, 2004).  

No caso da ETARI, como se trata de uma atividade de fim-de-linha de um sistema, neste caso da fábrica da Super 

Bock, apenas são consideradas as saídas, desprezando desde já a depleção de recursos, dado ser uma categoria 

relacionada com entradas. Devido à complexidade de um estudo neste âmbito, e ao objetivo pretendido neste estágio, 

na categoria poluição foi tido em conta apenas o aquecimento global com foco nos gases com efeito de estufa (GEE). 

Foi então realizada a pegada de carbono para os GEE da estação de tratamento do caso de estudo, com foco no 

afluente bruto, no efluente tratado e no processo de tratamento.   

 

7.1 Metodologia 

As águas residuais podem ser uma fonte de metano (CH4) quando são tratadas ou depositadas anaerobiamente ou 

quando o CH4 dissolvido entra em sistemas de tratamento arejados. Estas águas também podem ser uma fonte de 

emissões de óxido nitroso (N2O) e de dióxido de carbono (CO2). A pegada de carbono, normalmente é a estimativa 

das emissões de CO2 e dos gases já referidos anteriormente. No caso das águas residuais, e segundo as Diretrizes do 

IPCC (International Panel on Climate Change), as emissões de CO2 não são consideradas como uma fonte de gases 

com efeito de estufa (GEE) na sua descarga ou tratamento, por serem consideradas de origem biogénica, como é o 

caso da matéria orgânica dos excrementos humanos ou resíduos alimentares, pelo que não devem ser incluídas no 

inventário de emissões (Doorn et al., 2019).  

 

O CH4 é um importante GEE emitido pelas águas residuais industriais e considerado um dos mais dominantes nestes 

efluentes se for descarregado diretamente para o meio recetor, devido à ocorrência nesse meio de um metabolismo 

anaeróbio. Nas estações de tratamento é emitido metano na presença de um tratamento anaeróbio e estima-se que 

cerca de 11% a 25% do valor de entrada de CQO corresponda às emissões destes poluentes nas estações de tratamento 

industriais. Neste tipo de instalações, e no caso do tratamento do efluente ser aeróbio, mas com um tratamento de 

lamas anaeróbio, as emissões gasosas destes processos podem corresponder a cerca de 72% (Nayeb et al., 2020).  

O oxido nitroso é um dos GEE mais importantes e é emitido pelo processo de desnitrificação em corpos de água. Nas 

estações de tratamento a emissão deste composto ocorre em grande quantidade no tratamento biológico por lamas 

ativadas, onde o azoto é removido por via biológica, através dos processos de nitrificação e desnitrificação, em 

especial a desnitrificação. As restantes emissões ocorrem em menor quantidade no tratamento e armazenamento das 

lamas. Devido à elevada presença de azoto nas águas residuais, estas emissões são sempre tidas em conta em estações 

de tratamento de águas residuais industriais. As ETARs industriais podem emitir cerca 0 a 15% da carga inicial de 

azoto presente no efluente, dependendo do tipo de processo de tratamento e do método de quantificar as emissões 

(Nayeb et al., 2020).  
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Neste estudo, foi usada a metodologia definida nas diretrizes do IPCC para a realização de uma estimativa da pegada 

de carbono referente à ETARI do caso de estudo. Esta metodologia consiste na estimativa das emissões libertadas 

com base nas características das águas residuais ou dos processos de tratamento da estação de tratamento em estudo. 

Segundo (Doorn et al., 2019) as indústrias alimentares do setor das bebidas produzem grandes quantidades de águas 

residuais com níveis elevados de matéria orgânica, pelo que recorrem frequentemente a processos anaeróbios como 

lagoas ou reatores anaeróbios. Normalmente estas indústrias recuperam o biogás (maioritariamente constituído por 

metano) que é produzido nestes reatores anaeróbios para gerar energia, pelo que é importante esta contabilização na 

estimativa dos GEE.  

 

Para a determinação dos GEE da ETARI da Super Bock Group e após a escolha da metodologia usada, (International 

Panel on Climate Change), foi delineada a estratégia para o cálculo das emissões. Através das equações disponíveis 

da metodologia adotada foram então consideradas apenas as emissões diretas decorrentes do tratamento e do efluente 

descarregado. Como as principais emissões ocorrem no tratamento aeróbio e no anaeróbio, foram desprezadas as 

emissões decorrentes da entrada na estação, do pré-tratamento e de todas as etapas subjacentes. O tratamento de 

lamas também contém algumas emissões de N2O decorrentes da presença de azoto nesta etapa, mas também são 

desprezadas devido a ser um tratamento aeróbio e com emissões significativamente mais baixas que o tratamento por 

lamas ativadas. Na figura seguinte encontram-se as emissões de CH4 e N2O libertadas pelos tratamentos existentes 

na ETARI. 

 

 

 

  

Tanque estabilização 

 

Tanque espessamento 

 

N2O 

N2O 

Centrífugas 

 
Contentor 

 

CH4 

 

Afluente Bruto 

 
Pré-tratamento 

 
Digestor Anaeróbio 

 

Tanque de lamas 

ativadas 

 

Rio 

 

N2O N2O 
CH4 CH4 

 

Queimador de biogás 

 
Scrubber 

 
Queima em caldeira 

 

CO2 CO2 

Figura 68.Exemplificação das emissões (CH4 e N2O) libertadas nos tratamentos da ETARI 
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 Para a estimativa dos GEE na estação de tratamento da Super Bock Group começou-se por identificar as equações 

necessárias para estimar a quantidade de CH4 e de N2O emitidas pelos processos de tratamento da ETARI ou pela 

descarga do efluente. 

7.1.1 Equações para as emissões de CH4 

Na equação 16 é apresentado o cálculo das emissões de CH4, onde é tido em conta o somatório, por processo de 

tratamento, da matéria orgânica biodegradável do afluente, da matéria orgânica removida na forma de lamas, do fator 

de emissão da indústria por tratamento, e da quantidade de CH4 recuperado. 

 

Assim, a equação geral para estimar as emissões de CH4 das águas residuais industriais é a seguinte: 

 

                                                             𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝐶𝐻4 = ∑[(𝑇𝑂𝑊𝑖 − 𝑆𝑖) ∗ 𝐸𝐹𝑖 − 𝑅𝑖] ∗ 106                                           Equação 16 

Onde: 

 

• Emissões CH4 – total de emissões num ano, Gg CH4 / ano 

• TOWi – matéria orgânica biodegradável nas águas residuais da indústria num ano, Kg CQO/ano 

• i – setor industrial 

• Si 
– componente orgânica removida das águas residuais na forma de lamas num ano, Kg CQO / ano 

• EFi – fator de emissão para a indústria i, kg CH4/kg CQO por tratamento num ano 

• Ri – quantidade de CH4 recuperada ou queimada num ano, kg CH4 / ano 

 

Há diferenças significativas no potencial de emissão de CH4 para os vários tipos de águas residuais industriais. 

Assim, para a estimativa de CH4 é necessário calcular o fator de emissão para a indústria por tratamento, onde é 

considerada a capacidade máxima de produção de CH4 da indústria e o fator de correção de cada tratamento. Os 

valores de EFj da equação 17 encontram-se já tabelados na literatura para várias situações conforme o tipo de 

tratamento ou mesmo para a inexistência de tratamento. 

                                                                     𝐸𝐹𝑗 = 𝐵0 ∗ 𝑀𝐶𝐹𝑗                                                                                       Equação 17 

 

• EFj – Fator de emissão para cada tratamento, kg CH4 / kgCQO 

• j – Tratamento 

• B0 – Capacidade máxima de produção de CH4, kg CH4 / Kg CQO 

• MCFj – Fator de correção de metano (fração) 

 

7.1.2 Equações para as emissões de N2O 

As emissões de N2O podem ocorrer como emissões diretas das estações de tratamento ou das emissões indiretas das 

águas residuais tratadas ou não tratadas após a sua descarga em meios recetores hídricos. Para a estimativa das 

emissões de N2O foram consideradas várias equações, onde são calculadas as emissões de N2O a partir da quantidade 

de azoto total no afluente, da quantidade de azoto total presente no efluente tratado e descarregado para o meio hídrico 

e das emissões N2O provenientes da estação de tratamento.  

 

a) Emissões de N2O da água residual bruta e no efluente tratado 

 

No cálculo das emissões de N2O é tido em conta o azoto presente no efluente descarregado para o meio hídrico, com 

ou sem tratamento, o fator de emissão de N2O do efluente descarregado para o meio hídrico e o fator de conversão 

N2O-N para N2O. 

                                                   𝑁2𝑂𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑁𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐸𝐹𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗
44

28
                                                          Equação 18 

 

• N2OEfluente – Emissões de N2O do efluente num ano, Kg N2O/ano 

• NEfluente – Azoto no efluente descarregado para o meio hídrico, Kg N/ano 

• EFEfluente - Fator de emissão para as emissões de N2O das águas residuais descarregadas para o meio hídrico, Kg 

N2O-N/Kg N 

• O fator 44/28 é a conversão de kg N2O-N para N2O  
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No cálculo do azoto total no efluente descarregado para o meio hídrico é tido em conta o azoto total presente no 

afluente à ETARI, o grau de utilização do sistema de tratamento, e a fração removida de azoto total nas águas 

residuais por cada tratamento. 

 

                                                                𝑁𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒= ∑[𝑇𝑁𝑖 ∗ 𝑇𝑗 ∗ (1 − 𝑁𝑟𝑒𝑚,𝑗)]                                                  Equação 19 

 

• NEfluente – azoto total presente no efluente descarregado para o meio hídrico num ano, Kg N/ ano 

• TN – Azoto total no afluente num ano, kg N/ano 

• Tj – Grau de utilização do sistema de tratamento 

• j – cada tratamento usado na estação 

• i – tipo de indústria 

• Nrem – fração de azoto total removido nas águas residuais por cada tratamento. 

 

b) Emissões de N2O da ETARI 

 

Além das equações para o cálculo das estimativas de emissão de N2O das águas residuais descarregadas no meio 

hídrico, o IPCC também considera importante o cálculo das emissões decorrentes dos processos de tratamento de 

uma estação de tratamento de águas residuais. Neste tipo de emissões é considerado o grau de utilização de cada 

tratamento, o fator de emissão de cada tratamento e o azoto total nas águas residuais industriais.  

 

 

                                                                     𝑁2𝑂𝐸𝑠𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 = [∑ 𝑇𝑖,𝑗 ∗ 𝐸𝐹𝑗 ∗ 𝑇𝑁𝑖] ∗
44

28
                                           Equação 20 

 

• N2OEstações – emissões de N2O de estações de tratamento de águas residuais num ano, kg N2O/ano 

• Ti,j – grau de utilização de cada tratamento 

• i – indústria 

• j – cada tratamento usado na estação 

• EFj – fator de emissão para cada tratamento, kg N2O-N/Kg N 

• TNi – azoto total nas águas residuais industriais num ano, Kg N/ano 

 

7.2 Resultados das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) 

Para a realização da estimativa das emissões dos gases com efeito de estufa (GEE) relacionadas com o caso estudo, 

foi necessário recolher alguns dados do funcionamento da fábrica e da ETARI e a consulta de literatura para obtenção 

de valores tabelados. Todos os valores utilizados do funcionamento da fábrica e do caso de estudo (ETARI) são 

referentes ao ano 2018, que foi o ano usado para o estado de referência. A metodologia do IPCC, para o cálculo da 

pegada de carbono de uma estação de tratamento de efluentes considera o cálculo das emissões gasosas do afluente 

e da estação de tratamento. No caso das emissões do afluente podem ser calculadas as emissões com e sem tratamento, 

o que permite uma avaliação do contributo das ETAR em relação à pegada de carbono. No caso das estações de 

tratamento de águas residuais (ETARs), é possível fazer uma estimativa por processo de tratamento. 

 

Utilizando esta metodologia e para os principais processos existentes na ETARI, foram estimadas as emissões de 

GEE (CH4 e N2O) para o contributo da pegada de carbono provenientes do tratamento anaeróbio e do tratamento 

aeróbio do caso de estudo. Estes dois tratamentos foram escolhidos pela maior disponibilidade de dados e por serem 

os tratamentos maioritários na remoção de poluentes nesta instalação. Foi assumida assim uma contribuição pouco 

significativa dos outros tratamentos / sistemas da ETARI para a emissão de GEE. 

 

7.2.1 Emissões de CH4 

Através da metodologia adotada do IPCC, foi possível realizar a estimativa das emissões de CH4 no caso de o afluente 

produzido pela fábrica ser descarregado sem qualquer tratamento, assim como das emissões de CH4 libertadas pelo 

digestor anaeróbio EGSB e pelo sistema de lamas ativadas. Na tabela 23 encontram-se os valores base obtidos para 

o caso de estudo e os valores estimados para os cálculos das emissões através das equações 16 e 17. Para o cálculo 

do TOWi, apresentado na equação 22, foi usada a média diária do ano de 2018 do valor da CQO total de entrada na 

estação, o caudal médio diário de entrada na estação para o mesmo ano e multiplicado por 365 dias para calcular a 

matéria orgânica que foi tratada pela estação no ano de 2018. 

O valor de CQO total é o mesmo para a entrada do digestor anaeróbio e para a simulação do efluente sem tratamento 

(valor de entrada na ETARI), dado se ter desprezado a contribuição do pré-tratamento. Em relação ao tratamento 
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aeróbio por lamas ativadas, como este fica a jusante do tratamento anaeróbio, considera-se o valor de CQO de entrada 

neste tratamento o valor de saída do tratamento anaeróbio, pelo que o TOWi é calculado da mesmo forma que a 

equação 22, mas considerando agora a média diária de CQO de 0,5116 kg/m3. Relativamente ao efluente de saída do 

tratamento aeróbio, e que vai ser descarregado no meio recetor hídrico, não foi calculada a emissão de CH4, dado 

este efluente não conter CQO biodegradável (este CQO foi praticamente todo degradado nos dois tratamentos aeróbio 

e anaeróbio prévios) e assim assumir-se esta emissão desprezável. 

Em relação à extração de lamas, Si, esta só acontece no sistema de lamas ativadas e foi estimada a matéria orgânica 

através da matéria seca e volátil presente nestas, bem como a quantidade retirada no ano referido. Através do fator 

de conversão, segundo (Metcalf & Eddy, 2004), de 1,4  kg CQO/ kg M.V., foi possível converter a quantidade de 

matéria volátil das lamas em CQO. O biogás apenas é recuperado no tratamento anaeróbio e foi considerada a média 

diária do caudal, e convertido para metano através da multiplicação por 0,8 que é a taxa estimada de metano presente 

no biogás (valor de projeto da ETARI). A média diária foi multiplicada pelo valor de 365 correspondente ao número 

de dias num ano, obtendo-se assim o somatório de metano libertado. Como já referido no capítulo 4, existe também 

um queimador de biogás para queimar o excesso de biogás, caso não seja aproveitado pela caldeira para produção de 

vapor. As emissões deste queimador de biogás são desprezadas, devido ao CH4 ser convertido em CO2 e estas 

emissões serem desprezadas pelo IPCC. 

O fator de emissão relativo à indústria, EFj, foi calculado através da equação 17, para a simulação sem tratamento e 

depois por cada tratamento do caso de estudo. Para esta equação é necessário o valor de Bo, que é um valor tabelado 

pelo IPCC, e que considera a capacidade máxima de produção de CH4 por unidade de CQO ou CBO. Como neste 

caso está a ser usada a CQO, este valor é de 0,25 kg CH4/kg CQO. O fator de correção de metano (MCF) varia 

conforme o tratamento ou pela ausência de tratamento, onde os valores usados foram consultados também no IPCC. 

 

Para o cálculo do TOWi (CQO de entrada na ETARI), numa base anual, tem-se: 

 

 𝑇𝑂𝑊𝑖 = 𝑄𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑄𝑂𝑚é𝑑𝑖𝑎 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 2621 (
𝑚3

𝑑
) ∗ 3,0378 (

𝑘𝑔

𝑚3) ∗ 365 (
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎𝑛𝑜
) = 2906157(

kg CQO

ano
) Equação 

21 
 

 

Para o cálculo do Si (produção de lamas aeróbias), numa base anual, tem-se: 

 

 𝑆𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ 𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 ∗ 𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙 ∗ 1.4 = 1914 (
𝑡𝑜𝑛

𝑎𝑛𝑜
) ∗ 1000 (

𝑘𝑔

𝑡𝑜𝑛
) ∗ 0,3 (

𝑘𝑔 𝑀.𝑆

𝑘𝑔 𝑏𝑡𝑞
) ∗

0,25 (
𝑘𝑔 𝑀.𝑉

𝑘𝑔 𝑀.𝑆
) ∗ 1.4 = 200970 

𝑘𝑔𝐶𝑄𝑂

𝑎𝑛𝑜
          Equação 22 

 

 

Para o cálculo do Ri (CH4 recuperado), numa base anual, tem-se: 

 

𝑅𝑖 = 𝑄(𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜 2018) ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 ∗ 0,8 = 1020175 (
𝑚3 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑎𝑛𝑜
) ∗ 0.671(

𝑘𝑔 𝐶𝐻4

𝑚3𝐶𝐻4
) ∗ 0,8 (

𝑚3 𝐶𝐻4

𝑚3 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
) =

547629 
kg𝐶𝐻4

𝑎𝑛𝑜
      Equação 23 

 

 
Tabela 23. Dados usados para o cálculo das emissões de CH4 

*Valores retirados do IPCC 

 

Dados usados para estimativa das emissões de CH4 

Dados 
Sem tratamento – 
Simulação com o 
afluente da ETARI 

Com tratamento da ETARI 

Tratamento anaeróbio Tratamento aeróbio 

Dados para cálculo das emissões de CH4 (equação 16) 

TOWi (kg CQO/ano) 2906157 2906157 489430 

Si (Kg CQO/ano) 0 0 200970 

EFi (Kg CH4/ Kg CQO) 0,028 0,2 0 

Ri (kg CH4/ano) 0 547629 0 

Dados auxiliares para cálculo do fator de emissão (EFi – equação 17) 

Bo (kg CH4 / Kg CQO)* 0,25 0,25 0,25 

MCFj* 0,11 0,8 0 
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Após a obtenção destes dados foi possível calcular uma estimativa das emissões gasosas de CH4 em dois cenários 

diferentes, como já explicado anteriormente. Um cenário, com a descarga direta do efluente para o meio hídrico, 

sem qualquer tratamento e com as características do afluente da ETARI, com a emissão de cerca de 81372 kg de 

CH4/ano. Em relação ao caso de estudo da ETARI da Super Bock Group, foi realizada a estimativa das emissões de 

CH4 para o tratamento anaeróbio e aeróbio. No caso do tratamento anaeróbio, devido ao uso na fábrica do biogás 

recuperado do digestor, as emissões neste tratamento apresentam um valor de apenas 33602 kg/CH4. No 

tratamento aeróbio, devido ao fator de emissão ser nulo, as emissões também são nulas. Como referido, as emissões 

de CH4 no efluente tratado que é descarregado para o rio são desprezadas, dado não haver conteúdo orgânico 

biodegradável nesse efluente. Assim, em comparação com as emissões provenientes do afluente de entrada na 

ETARI (cenário sem tratamento), obteve-se uma redução de 59% das emissões de CH4 devido à existência da 

ETARI.  

 
Tabela 24. Resultados das emissões de CH4 

 

Após a obtenção destes dados foi possível calcular uma estimativa das emissões gasosas de CH4 em dois cenários 

diferentes, como já explicado anteriormente. Um cenário, com a descarga direta do efluente para o meio hídrico, 

sem qualquer tratamento e com as características do afluente da ETARI, com a emissão de cerca de 81372 kg de 

CH4/ano. Em relação ao caso de estudo da ETARI da Super Bock Group, foi realizada a estimativa das emissões de 

CH4 para o tratamento anaeróbio e aeróbio. No caso do tratamento anaeróbio, devido ao uso na fábrica do biogás 

recuperado do digestor, as emissões neste tratamento apresentam um valor de apenas 33602 kg/CH4. No 

tratamento aeróbio, devido ao fator de emissão ser nulo, as emissões também são nulas. Como referido, as emissões 

de CH4 no efluente tratado que é descarregado para o rio são desprezadas, dado não haver conteúdo orgânico 

biodegradável nesse efluente. Assim, em comparação com as emissões provenientes do afluente de entrada na 

ETARI (cenário sem tratamento), obteve-se uma redução de 59% das emissões de CH4 devido à existência da 

ETARI.  

 
Tabela 25. Resultados para as emissões de CH4 

 

Como já referido anteriormente, para a estimativa da pegada de carbono são calculadas as emissões de GEE de dois 

poluentes: CH4 e N2O. De seguida encontram-se os cálculos para as emissões de N2O. 

 

7.2.2 Emissões de N2O 

A metodologia do IPCC também considera relevantes as emissões de N2O numa estação de tratamento de águas 

residuais. Em relação a este poluente (N2O), existem duas metodologias que são usadas para o cálculo das emissões, 

em que a primeira tem como base as características da água residual. Assim, nesta metodologia, realizou-se a 

estimativa das emissões para o efluente típico desta fábrica em duas situações, isto é, as emissões do efluente após o 

seu tratamento na ETARI do caso de estudo, e a simulação das emissões libertadas se este efluente fosse descarregado 

sem qualquer tratamento. Na segunda metodologia foram estimadas as emissões na estação de tratamento.  

 

 Cálculo da quantidade de azoto no efluente tratado e não tratado 

 

Resultado das emissões de CH4 

Resultados 
Sem tratamento – 
Simulação com o 
afluente da ETARI 

Com tratamento da ETARI 

Tratamento 

anaeróbio 
Tratamento aeróbio 

Dados para cálculo das emissões de CH4 (equação 15) 

Emissões Gasosas CH4 (kg CH4/ ano) 81372 33602 0 

Emissões totais (kg CH4/ano) 81372 33602  

Resultado das emissões de CH4 

Resultados 
Sem tratamento – 
Simulação com o 
afluente da ETARI 

Com tratamento da ETARI 

Tratamento 

anaeróbio 
Tratamento aeróbio 

Dados para cálculo das emissões de CH4 (equação 15) 

Emissões Gasosas CH4 (kg CH4/ ano) 81372 33602 0 

Emissões totais (kg CH4/ano) 81372 33602  
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Para as emissões do afluente da ETARI (efluente bruto), foi necessário calcular a quantidade de azoto presente no 

efluente que é descarregado para o rio, com e sem tratamento (Ne) e o fator de emissão (Ef) obtido através do IPCC, 

e cujos valores são diferentes no caso da existência ou ausência de tratamento. Para o cálculo do Ne sem tratamento, 

recorreu-se à equação 20, apresentando-se de seguida a sua aplicação (equação 25), onde todos os valores foram 

obtidos através dos dados de operação da ETARI e do processo fabril da Super Bock Group. Foi usado o caudal 

médio diário de entrada na ETARI e a concentração média diária de azoto total na entrada da estação. Com a 

utilização desses valores, obteve-se uma descarga anual da fábrica para a ETARI de 43050 kg de azoto total/ano.  

 

Para o cálculo de TNind: 

 

 𝑇𝑁𝑖𝑛𝑑 = 𝑄𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑁𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 2621 (𝑚3/𝑑𝑖𝑎) ∗ 0,045 (
𝑘𝑔

𝑚3) ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 43050 kg NT/ano   

Equação 24 

 

No cenário com tratamento, e segundo o IPCC, aplica-se a equação 26 para calcular a quantidade de azoto 

descarregada para o rio após o tratamento na ETARI. Esta equação usa o valor calculado anteriormente, TNind, o grau 

de utilização de cada tratamento (Tj) e o Nrem,j, que é a fração de azoto removida por tipo de tratamento. No caso 

estudo da ETARI considera-se a utilização deste tratamento de 100%, sendo assim usado o valor de 1. A fração de 

remoção para tratamentos convencionais aeróbios é considerada de 0,4, mas como este valor é a taxa de remoção 

deste poluente e este valor é possível obter através da taxa de remoção na ETARI, usou-se o valor de 0,84 

correspondente a uma remoção de 84% de azoto total no ano de 2018. 

 

                     𝑁𝑒 = ∑[𝑇𝑁𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝑇𝑗 ∗ (1 − 𝑁𝑟𝑒𝑚,𝑗)]  = 43050 (
𝑘𝑔 𝑁

𝑎𝑛𝑜
) ∗ 1 ∗ (1 − 0,84) = 6888

𝑘𝑔 𝑁𝑇

𝑎𝑛𝑜
               Equação 25 

 

Como esta equação só se aplica quando existe tratamento, para o efluente descarregado após tratamento irá ser usado 

o valor obtido de 6888 kg N/ano, enquanto que para o caso de ausência de tratamento considera-se Ne=TNind=43050 

kg N/ ano. 

 

O fator de emissão, segundo esta metodologia assume um valor de 0,005 (Kg N2O-N/ Kg N ano) para uma descarga 

de efluente tratado para água doce, onde se pode assumir que, devido à baixa concentração de azoto total no efluente 

tratado existirá uma baixa probabilidade de ocorrência de nitrificação / desnitrificação no meio hídrico. O fator de 

emissão é mais elevado, 0,019 (Kg N2O-N/ Kg N ano), no caso de o efluente de entrada da estação ser descarregado 

diretamente para o meio hídrico, de água doce, sem tratamento e com um alto impacto no ecossistema e libertação 

de emissões, devido ao elevado valor dos nutrientes e com a possibilidade de criação de hipoxia da água e 

eutrofização. Em relação ao tratamento anaeróbio o fator de emissão é nulo, pois são consideradas insignificantes as 

emissões de N2O neste tipo de tratamento, sendo assim só considerado o tratamento biológico aeróbio da ETARI 

para o cálculo de emissões. 

 
Tabela 26. Dados usados para o cálculo das emissões de N2O do efluente tratado e não tratado 

*Valores retirados do IPCC 

 

 Cálculo da quantidade de azoto removida na ETARI 

 

Para o cálculo das emissões de N2O na ETARI, foi necessário conhecer o grau de utilização do tratamento aeróbio, 

o fator de emissão, o azoto total anual presente no efluente proveniente da indústria e a eficiência de remoção de 

azoto na ETARI. O grau de utilização do tratamento com base no IPCC é de 1 como já tinha sido referido 

anteriormente. O fator de emissão é de 0,01 (kg N2O-N/ kg N) que corresponde a um fator de emissão de um sistema 

de tratamento de águas residuais com um tratamento aeróbio consultado também na metodologia do IPCC. Para 

utilização da equação foi preciso conhecer a quantidade de azoto total removido na ETARI. Segundo a metodologia 

usada e através da equação 26 adaptada, foi possível calcular a quantidade de azoto removida na ETARI, obtendo-se 

assim o valor de 36162 kg N/ano. 

Dados usados para estimativa das emissões de N2O do efluente 

Dados 
Sem tratamento – Simulação com 

o afluente da ETARI 
Com tratamento na ETARI 

Dados para o cálculo das emissões de N2O do efluente (equação 20) 

Ne (kg N/ano) 43050 6888 

Ef (Kg N2O-N/ Kg N ano) 0,019* 0,005* 
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Tabela 27. Dados usados para a determinação das emissões de N2O na ETARI 

*Valores retirados do IPCC 

 

 Resultados dos cálculos das emissões de N2O 

 

Com a obtenção dos dados descritos no ponto anterior foi possível efetuar uma estimativa das emissões gasosas de 

N2O para dois cenários diferentes: as emissões gasosas do efluente não tratado e as emissões gasosas provenientes 

da ETARI. Neste caso só é considerado o tratamento aeróbio no cálculo das emissões no cenário com ETARI, pois 

estes tipos de emissões são desprezados nos processos de tratamento anaeróbio. Em relação ao efluente 

descarregado em meio hídrico, são libertados anualmente cerca de 54 kg de N2O quando o efluente é tratado por 

esta ETARI e 1285 kg de N2O se o efluente fosse descarregado diretamente no meio hídrico. Nos cálculos não foi 

considerada a situação atual do funcionamento da ETARI, em que apenas cerca de metade do caudal é 

descarregado no meio hídrico, o que iria diminuir as emissões de N2O decorrentes dessa descarga. 

O tratamento aeróbio da ETARI emite por ano cerca de 568 kg de N2O. Obtém-se assim um total de 621 kg 

N2O/ano respeitantes ao cenário de haver esta estação. Houve assim uma redução de 52% relativamente às 

emissões libertadas se o afluente não fosse tratado, onde seriam emitidos 1285 kg N2O/ano. 

 
Tabela 28. Resultados para as emissões de N2O 

 

7.2.3 Análise dos resultados das emissões de GEE 

Com base na metodologia descrita e nos valores base usados, foram estimadas as emissões de CH4 e de N2O para os 

principais tratamentos da ETARI: o tratamento aeróbio e o anaeróbio. Assim, foi seguida a metodologia para a 

determinação das emissões do efluente fabril tratado e não tratado, assim como das emissões diretas dos dois 

tratamentos principais, o aeróbio e o anaeróbio, com o objetivo de avaliar o contributo de uma estação de tratamento 

de efluentes na redução da pegada de carbono da unidade industrial em estudo. Avaliando os valores obtidos para as 

emissões de CH4 e N2O, que se encontram na tabela 28, conclui-se que as emissões libertadas pelo conjunto ETARI 

e efluente tratado são sempre mais baixas em relação aos valores obtidos na descarga do efluente na ausência de 

tratamento. No caso das emissões gasosas de metano, foi obtido um valor de 33602 kg CH4/ano para o conjunto 

ETARI/efluente com tratamento e de 81372 kg CH4/ano para o efluente na ausência de tratamento. Houve assim uma 

redução de cerca de 59% nas emissões de CH4. 

As emissões gasosas totais anuais de N2O no conjunto ETARI/efluente são mais baixas do que sem tratamento, com 

1285 kg/ano libertados na ausência de tratamento e 621 kg/ ano libertados na descarga do efluente tratado e pela 

ETARI. 

Através destas estimativas (Tabela 25 e Tabela 28) e da utilização desta metodologia, foi possível observar (Tabela 

29) que existe uma redução efetiva nas emissões gasosas (CH4 e N2O) libertadas pela fábrica da Super Bock Group, 

pelo facto desta indústria ter uma ETARI para o tratamento do seu efluente industrial.  

 

Dados usados para estimativa das emissões de N2O na ETARI 

Dados Caso de estudo - ETARI 

Dados para cálculo das emissões de N2O da ETARI (equação 21) 

Ti,j 1 

EFi ( kg N2O-N/ kg N ) 0,01* 

TNi (kg N/ano) 36162 

Resultados das emissões de N2O 

Dados Com a ETARI Sem tratamento 

Emissões gasosas de N2O do efluente 

descarregado no meio hídrico (kg N2O 

/ ano) 

54 1285 

Emissões gasosas de N2O na ETARI 

(kg N2O / ano) 
568  

Emissões totais (kg N2O / ano) 621 1285 
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Tabela 29.Resultados das emissões gasosas de CH4 e N2O 

 

Para uma maior facilidade de comparação com a literatura, as emissões gasosas dos dois poluentes (CH4 e N2O) 

foram convertidas para emissões de CO2 equivalente. A conversão foi realizada através da seguinte equação e através 

dos dados da tabela 30. Esta equação é baseada na metodologia do IPCC e foi consultada em (RTI, 2010). 

 

                                                                     𝐶𝑂2𝑒 = ∑ 𝐺𝐻𝐺𝑖 ∗ 𝐺𝑊𝑃𝑖                                                                           Equação 26 

Onde: 

CO2e – emissões de dióxido de carbono equivalente (toneladas/por ano) 

GHGi – Emissões de gases com efeito de estufa do poluente i 

GWPi – Potencial de aquecimento global  

 
Tabela 30.Conversão das emissões gasosas de CH4 e N2O para CO2 equivalente 

 

É assim possível observar (Tabela 30) que existe uma redução efetiva nas emissões gasosas de gases com efeito de 

estufa (CH4 e N2O), dando origem a uma redução de 57% nas emissões de gases com potencial de aquecimento 

global pelo facto de a indústria da Super Bock Group ter uma ETARI para o tratamento do seu efluente industrial. 

Para compreensão da abrangência dos valores obtidos, foi consultada alguma literatura para comparação com outros 

valores das emissões gasosas em situações similares. Assim, para se entender a dimensão desta estação de tratamento 

com outras a comparar, foi analisado também o caudal médio tratado nas estações de tratamento da literatura, como 

se verifica na tabela seguinte. Na coluna do caso de estudo encontram-se os valores obtidos anteriormente, e que 

foram comparados com três situações descritas na literatura. (Parravicini et al., 2016) baseou o seu estudo num reator 

biológico que opera de forma cíclica por enchimento e esvaziamento, tipo SBR. Neste estudo, o efluente em causa é 

municipal, foi apenas considerado o tratamento aeróbio, e foi utilizada a mesma metodologia do IPCC. Foram 

consideradas aqui as emissões diretas deste tratamento. Na ETAR desse estudo, o tratamento aeróbio foi também 

considerado para o cálculo das emissões de metano, devido ao ciclo do SBR poder contemplar condições anaeróbias, 

tendo sido utilizado um fator de emissão para o metano diferente (reator com fase de anoxia/anaerobiose) do valor 

usado neste relatório (reator anaeróbio), e onde foi obtido o valor de emissões anual de 6243 kg de CH4. Em relação 

ao óxido nitroso, foram libertados 7,53 kg de N2O, obtendo assim um total de 158 toneladas de CO2 equivalente para 

os dois poluentes. No segundo caso da literatura (U.S Environmental Protection Agency, 2010), foi realizada a 

estimativa das emissões de GEE para uma ETAR com um processo biológico aeróbio por lamas ativadas e um 

digestor anaeróbio para o tratamento de lamas. Neste caso é tratado um caudal de 3792 m3/dia, superior ao deste caso 

de estudo (2621 m3/dia), apresentando como emissões de metano o valor de 111000 kg CH4/ano em relação às 

emissões de CH4 do caso estudo de 33602 kg/ano. Os valores mais elevados de emissões desta literatura acontecem 

por dois motivos, sendo o primeiro porque no tratamento aeróbio são consideradas emissões de CH4 de cerca de 316 

toneladas de CO2 equivalente por ano e na digestão anaeróbia não ser reaproveitado o metano como combustível. 

(Rego, 2012) avaliou 4 ETARs em Portugal e realizou a estimativa das respetivas emissões gasosas. Estas instalações 

Resultados das emissões gasosas 

Emissões gasosas de CH4 
Dados Com ETARI Sem tratamento 

Emissões gasosas de CH4 na ETARI e 

na descarga do efluente (kg CH4 / ano) 
33602 81372 

Emissões gasosas de N2O 

Emissões totais de N2O (kg N2O / ano) 621 1285 

Conversão das emissões gasosas para CO2 equivalente 

Poluente 

Emissões do poluente  

(kg poluente/ano) Potencial de 

aquecimento global  

Emissões dos poluentes medidas 
como CO2e (ton CO2e / ano) 

Com ETARI 
Sem 

tratamento 
ETARI Sem tratamento 

Emissões gasosas 

de CH4 
33602 81372 21 (kg CO2e/kg CH4)  

706 1709 

Emissões gasosas 
de N2O 

621 1285 310 (kg CO2e/kg N2O) 193 397 

Emissões totais 
(ton CO2e / ano) 

  
899 2106 
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tratam efluentes domésticos, que têm como tratamento principal o processo aeróbio por lamas ativadas, para além de 

outros tratamentos como desinfeção por ultravioleta. Pelo caudal médio tratado observou-se que a ETAR de maior 

dimensão é a ETAR 1 com um caudal tratado de 11878 m3/dia. Este caudal tratado reflete-se nas emissões gasosas 

com o valor mais elevado de emissões de CO2 equivalente de 3429 ton CO2e/ano. Em relação às restantes ETARs, os 

valores de caudal encontram-se mais próximos do caso estudo, com valores de 3839, 2010 e 4838 m3/dia. É possível 

observar que estas estações têm valores muito mais elevados de emissões de N2O em relação às da ETARI do caso 

de estudo. Esta discrepância é devida maioritariamente ao facto de o caso de estudo ter um digestor anaeróbio antes 

do tratamento aeróbio, o que leva a uma redução significativa da carga orgânica de entrada no processo aeróbio, 

enquanto que as ETARs descritas nesta literatura apenas contemplarem um tratamento aeróbio, onde ocorre a maior 

libertação de emissões gasosas de óxido nitroso. 

 
Tabela 31. Comparação da estimativa da pegada de carbono do caso de estudo com a literatura 

 
Caudal médio 

(m3/dia) 

Emissões CH4 

(kg CH4/ano) 

Emissões N2O 

(kg N2O/ano) 

Emissões CO2equ 

(ton CO2e/ano) 

Caso de estudo 2621 33602 963 1004 

Parravicini et al, 

2016 
- 6243 7,52 158 

(U.S Environmental 

Protection Agency, 

2010) 

3792 111000 - 2447 

(Rego, 

2012) 

ETAR 1 11878 53320 7450 3429 

ETAR2 3839 18808 2628 1210 

ETAR 3 2010 9389 1312 604 

ETAR 4 4838 14165 1979 911 

 

Através desta análise é possível concluir que a ETARI do caso de estudo é vantajosa na redução de gases com 

efeito de estufa na fábrica da Super Bock, uma vez que promove a redução das emissões de GEE, quando 

comparada com a descarga do efluente industrial diretamente no meio hídrico. Para além disso, a existência de um 

digestor anaeróbio com aproveitamento do biogás, para além do tratamento aeróbio, promove uma menor 

libertação de emissões de GEE, conforme se pode verificar na comparação com o que acontece em ETARs 

convencionais.  

No entanto, esta redução significativa das emissões de gases com efeito de estufa só acontece porque o metano 

produzido é capturado e usado para aproveitamento energético, reduzindo assim a libertação desses gases para a 

atmosfera.  

Conclui-se assim que, no tratamento de águas residuais, e especificamente naquelas com elevada carga orgânica 

como é o caso de estudo, a degradação anaeróbia apresenta vantagens económicas e com grande benefícios 

ambientais em relação à libertação de gases com efeito de estufa (GEE), como também foi confirmado por 

(Parravicini et al., 2016). 

 

7.2.4 Estimativa das emissões referentes ao ano 2021 

Após os cálculos referentes ao ano 2018, foram usados os dados de 2021 para a realização de uma projeção referente 

ao a este. Os dados usados foram as médias diárias calculadas, pelo mesmo método do ano de 2018, até ao final de 

junho. Foram usados estes valores então de meio ano e projetados para o ano inteiro. O método de cálculo das 

emissões mantém-se o mesmo, com as mesmas fórmulas usadas anteriormente. Foram então calculadas as emissões 

de CH4, e de N2O do efluente tratado e da estação. Na Tabela 32 encontram-se os dados projetados para o ano de 

2021 para o cálculo das emissões de CH4, com um caudal médio de 2138 m3/dia e CQO média de entrada de 2891 

mg/l. Observa-se que a recuperação de metano é cerca de 26% menor à do ano 2018 e a quantidade de CQO de 

entrada é cerca de 22% menor em relação ao mesmo ano.  
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Tabela 32. Dados usados para o cálculo das emissões de CH4 

 

Na Erro! A origem da referência não foi encontrada. encontram-se os dados referentes ao cálculo das emissões d

e N2O com um valor de 4565 kg de azoto total / ano no efluente descarregado, mais baixo cerca 34% em relação ao 

Ne de 2018 com um valor de 6888 kg de azoto total / ano. A única alteração que houve nas fórmulas usadas foram 

os dados reais que neste caso também se aplicaram na equação 20 no parâmetro (Nrem), este foi alterado de 0,84 

do ano de 2018 para 0,87 do ano de 2021 pois houve um aumento de 0,3% da eficiência de remoção de azoto total. 

Na entrada da ETARI é apresentada uma média de 45 mg/l e na saída de 6 mg/l 

 
Tabela 33. Dados usados para o cálculo das emissões de N2O do efluente tratado 

 

 

Na Tabela 34 encontram-se os dados para o cálculo das emissões na ETARI que apresenta um valor de azoto total 

que é removido na ETARI de 30551 kg de azoto total/ano em relação ao valor de 36162 kg de azoto total/ano. Uma 

diminuição do total azoto a ser tratado em 16%.  

 
Tabela 34. Dados usados para a determinação das emissões de N2O na ETARI 

 

Através da aplicação destas fórmulas foi possível estimar e projetar as emissões gasosas referentes ao ano de 2021. 

Estas encontram-se na Tabela 35 onde se verifica que existe um aumento de 28% das emissões de CH4 e uma 

diminuição de 17% nas emissões de N2O. 

 
Tabela 35. Resultados emissões gasosas de CH4 e N2O 

Dados usados para estimativa das emissões de CH4 

Dados Tratamento anaeróbio Tratamento aeróbio 

Dados para cálculo das emissões de CH4 (equação 16) 

TOWi (kg CQO/ano) 2256050 410475 

Si (Kg CQO/ano) 0 49245 

EFi (Kg CH4/ Kg CQO) 0,2 0 

Ri (kg CH4/ano) 404128 0 

Dados auxiliares para cálculo do fator de emissão (EFi – equação 17) 

Bo (kg CH4 / Kg CQO)* 0,25 0,25 

MCFj* 0,8 0 

Dados usados para estimativa das emissões de N2O do efluente 

Dados Caso de Estudo-ETARI 

Dados para o cálculo das emissões de N2O do efluente (equação 20) 

Ne (kg N/ano) 4565 

Ef (Kg N2O-N/ Kg N ano) 0,005* 

Dados usados para estimativa das emissões de N2O na ETARI 

Dados Caso de estudo - ETARI 

Dados para cálculo das emissões de N2O da ETARI (equação 21) 

Ti,j 1 

EFi ( kg N2O-N/ kg N ) 0,01* 

TNi (kg N/ano) 30551 

Resultados das emissões de N2O 

Dados Caso de Estudo-ETARI 

Emissões gasosas de CH4 

Emissões gasosas de CH4 na ETARI e na descarga do 

efluente (kg CH4 / ano) 
47082 
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Para comparar os valores da projeção do ano de 2021 com as do ano de 2018, os resultados obtidos foram convertidos 

para CO2 equivalente pelo mesmo método realizado anteriormente. A soma das emissões totais do ano de 2021 (1149 

kg CO2e) é maior que que a soma das emissões totais de 2018 (899 kg CO2e), com um incremento de 22%. Este deve-

se as emissões de CH4, que como já foi observado são a causa desta subida. Apesar dos menores valores de CQO 

entrada, do menor caudal, este também apresenta um menor aproveitamento de biogás, que resulta num aumento das 

emissões deste GEE. Este facto pode-se dever à retirada de biomassa do digestor anaeróbio em novembro de 2020 

com a diminuição da taxa de produção de biogás por kg de CQO removida. A projeção do oxido nitroso é positiva 

referente ao ano de 2021, mas como apresenta valores mais baixos tem pouco relevo nas emissões totais. 
 

Tabela 36.Conversão das emissões gasosas de CH4 e N2O para CO2 equivalente 

 

Assim foi possível observar a importância da recuperação de biogás numa estação de tratamento como esta ETARI, 

uma elevada eficiência de remoção de matéria orgânica e de produção de biogás por kg de CQO removida tem um 

impacto grande nas emissões libertadas por esta estação e indústria. 

  

Emissões gasosas de N2O 

Emissões gasosas de N2O do efluente descarregado no meio 

hídrico (kg N2O / ano) 
36 

Emissões gasosas de N2O na ETARI (kg N2O / ano) 480 

Emissões totais (kg N2O / ano) 516 

Conversão das emissões gasosas para CO2 equivalente 

Poluente 

Emissões da projeção do ano de 2021 Emissões referentes ao ano 2018 

Emissões do poluente  

(kg poluente/ano) 

Emissões dos 

poluentes medidas 

como CO2e (ton CO2e 

/ ano) 

Emissões dos poluentes medidas 

como CO2e (ton CO2e / ano) 

Emissões gasosas 

de CH4 
47082 989 706 

Emissões gasosas 

de N2O 
516 160 193 

Emissões totais 

(ton CO2e / ano) 
 

1149 899 
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8. Conclusão 

Para atingir o objetivo proposto na realização deste estágio foi necessário conhecer do ponto de vista teórico os vários 

tipos de estações de tratamento de efluentes industriais bem como os seus tratamentos e sobretudo os mais usados no 

tratamento de efluentes deste setor industrial. Foi também necessário conhecer a ETARI de uma forma profunda, 

nomeadamente os diversos equipamentos e órgãos de tratamento existentes e a forma como são operados. As análises 

realizadas aos diversos parâmetros de controlo da ETARI ajudaram a perceber de uma forma mais prática e rápida 

os eventuais problemas que pudessem estar a ocorrer no funcionamento dos diversos processos através de alterações 

nos valores médios ou o incumprimento dos valores limite de descarga.  

 

Através do estudo dos dados de exploração relativos a um ano de funcionamento desta estação foi possível identificar 

também os problemas mais comuns desta ETARI, e estabelecer uma base comparativa para futuras análises e 

estratégias de melhoria. Foi possível observar e comparar com a literatura que, neste tipo de efluentes de indústrias 

alimentares, é comum o uso de um digestor anaeróbio para o seu tratamento devido aos valores elevados da matéria 

orgânica em comparação com as ETARs domésticas, que utilizam apenas um tratamento aeróbio para remover 

nutrientes e matéria orgânica. No caso de estudo, e através da análise do estado de referência, contatou-se que os 

nutrientes poderão ser um problema no caso de limites mais restritivos de descarga de efluentes, não havendo por 

isso necessidade de adicionar qualquer tipo de nutriente para aumentar da eficiência de tratamento pois, como 

observado, estes são uma preocupação nesta instalação devido às concentrações observadas no afluente tratado. 

Foram analisados diversos parâmetros, nomeadamente a carência química de oxigénio (CQO), a carência bioquímica 

de oxigénio (CBO5), o fósforo total, o azoto total, e os sólidos suspensos totais (SST) em todos os órgãos de 

tratamento da ETARI. Analisou-se a qualidade do efluente tratado no ano de 2018, onde os parâmetros mais próximos 

do VLE e que esporadicamente ultrapassavam o VLE eram o azoto total com uma média anual de 7,0 mg/l e o fósforo 

total com uma média anual de 8,6 mg/l. Todos os outros parâmetros se encontravam abaixo dos respetivos VLE. 

 

Através da análise das ações implementadas na ETARI concluiu-se que a estação tinha um problema na remoção de 

fósforo total, não relacionado com o tratamento, mas sim com as elevadas concentrações de entrada na ETARI e na 

demora de resposta do doseamento do cloreto férrico para promover a sua precipitação. Através da instalação de um 

equipamento específico, analisador phosphax sc, observou-se uma melhoria na eficiência de remoção em cerca de 

7%, e uma redução na média do fósforo total no efluente final em cerca de 20%. A melhoria mais importante 

observou-se na redução dos dias em que o VLE foi ultrapassado, com uma redução de 77% do número de dias. Com 

as alterações impostas no set-point do analisador phosphax na ETARI no ano 2021, concluiu-se que é possível 

aproximar o valor de fósforo total no efluente tratado para valores a rondar os 2 mg/l, mas dificilmente se conseguia 

manter a média abaixo dos 2 mg/l devido aos valores de fósforo na entrada da ETARI. Para isto acontecer existiam 

duas possibilidades, sendo uma a garantia de que a fábrica descarrega menos fósforo no efluente de entrada na 

ETARI, e outra alternativa que é a possibilidade de adicionar uma etapa de remoção de fósforo total adicional antes 

do tratamento por lamas ativadas, como é caso do tratamento preliminar. Assim, se fosse removida uma pequena 

parte do fósforo total antes do tratamento por lamas ativadas, seria possível garantir que o afluente a este tratamento 

apresentasse concentrações deste parâmetro abaixo de 10 mg/l, permitindo assim a possibilidade de obtenção de 

valores abaixo de 2 mg/l no efluente tratado. Com vista a estudar esta possibilidade, foram efetuados ensaios na 

ETARI e em laboratório (Jar test), tendo-se concluído que os locais para implementar este pré-tratamento de 

precipitação química adicional de fósforo seriam tanto no efluente dos tamisadores como na entrada no decantador 

laminar e utilizando quer o cloreto férrico quer o policloreto de alumínio como coagulantes. 

 

Com este estágio era pretendido também a implementação de ações para a otimização das condições de 

funcionamento da estação de tratamento. Neste sentido, foi então escolhida a fase sólida da ETARI, especificamente 

a desidratação das lamas, tendo em conta que esta é uma instalação antiga e não haver informações de controlo da 

operação destas unidades. Foi assim realizado um estudo de toda a instalação, com o objetivo de reduzir o consumo 

de polímero, mas mantendo a eficiência da instalação. Este estudo foi realizado com os dados do estado de referência, 

isto é, o ano de 2018 e feito posteriormente uma comparação com os dados do ano de 2021. Após a análise dos dados 

referentes ao ano de 2018 forem efetuadas alterações durante 2 semanas na redução do doseamento do polímero, 

onde se concluiu que era possível desidratar as lamas para valores de secura idênticos aos do ano de 2018, mas com 

reduções de polímero em cerca de 38%. Foram implementadas mais ações para otimização da dose de polímero, 

tendo-se concluído que era possível reduzir em 56% o consumo de polímero em relação às semanas anteriores à 

implementação destas ações e nas condições em que a instalação se encontrava no momento do estudo. Com isto a 

empresa consegue poupar cerca de 250 euros por mês (melhoria financeira) e diminuir em 56% a quantidade de 

polímero (melhoria ambiental). 

 

Através da realização deste estágio pretendia-se também estudar e estimar o contributo da instalação (ETARI) para 

a redução da pegada de carbono da fábrica da Super Bock Group. Foi então necessário conhecer toda a instalação de 
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forma a compreender os processos que contribuíam negativamente e positivamente para a redução da pegada de 

carbono. Foi então estimada a pegada de carbono da instalação e do efluente descarregado (com e sem tratamento), 

usando a metodologia do IPCC e considerando apenas a emissão de gases com efeito de estufa (GEE), com 

contribuição para a categoria de impacte de aquecimento global. No que diz respeito à ETARI, considerou-se os dois 

tratamentos principais, anaeróbio e aeróbio e considerou-se a descarga do efluente com e sem tratamento para a 

estimativa das emissões de CH4 e N2O no contributo para gases com efeito de estufa (GEE). Concluiu-se que o 

tratamento desta estação tem um impacte positivo na redução da pegada de carbono da atividade industrial, ocorrendo 

uma emissão de 899 ton CO2e/ano no caso de haver ETARI e 2106 ton CO2e/ano no caso da descarga do efluente sem 

tratamento, o que corresponde a uma redução do potencial de aquecimento global de cerca de 57%. Com a ETARI 

há uma redução de cerca de 59% nas emissões de CH4, pelo facto de haver um digestor anaeróbio com 

reaproveitamento do biogás, e uma redução das emissões de N2O de 52% pelo facto de existir um processo de 

tratamento que contempla a nitrificação/desnitrificação. 

. 
A realização deste estágio curricular permitiu ainda aplicar e desenvolver os conhecimentos adquiridos durante a 

obtenção do curso de Mestrado Integrado em Engenharia do ambiente. Foram adquiridas competências profissionais 

e pessoais no acompanhamento da equipa responsável pela operação e manutenção da ETARI. Foi assim uma 

experiência positiva para o autor deste relatório como primeiro contacto com o contexto profissional. 
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9. Avaliação do funcionamento da instalação e sugestões de melhoria 

Após a realização do estágio e da experiência ganha durante o tempo de estágio, foi possível avaliar o funcionamento 

da ETARI, as etapas de tratamento que estão otimizadas e as que ainda precisam de ser otimizadas. O autor deste 

relatório deixa algumas sugestões de melhoria e propostas de estudo para possíveis trabalhos futuros nesta instalação.  

 

• No capítulo 4, foi realizada a avaliação de um ano de funcionamento desta estação de tratamento, e na avaliação 

dos caudais foi concluído que a ETARI da Super Bock descarrega em média, para o rio, apenas 50% do efluente 

que entra para ser tratado. Esta diferença é devida em parte à reutilização da água tratada na própria estação de 

tratamento, e na outra parte em que é bombeada para a ETA da Super Bock onde é tratada por outros tratamentos 

avançados para uso posterior por parte da fábrica. Após observação das instalações e da análise destes dados, 

sugere-se uma otimização do processo de reutilização da água na ETARI, através de um reservatório maior e 

uma estabilização de caudal de forma a anular falhas que ocorrem no caudal e uma maior facilidade no seu uso. 

Em relação à ETA, e apesar dos custos de investimento associados, fica a sugestão para a instrumentação e 

automatização do processo, com o objetivo de impedir a entrada da água tratada de menor qualidade no processo 

e aumento da capacidade de tratamento, possibilitando o uso desta água tratada num número superior de zonas 

da fábrica, diminuindo assim o custo com a água descarregada para o rio e com água comprada à rede. Esta 

estratégia iria não só contribuir para a diminuição de gases com efeito de estufa (GEE) e assim reduzir o impacte 

ambiental na categoria de Aquecimento Global, como também reduzir o impacte ambiental na categoria de 

Depleção de Recursos Naturais. 

• No capítulo 5 foi estudada e analisada na instalação e por via laboratorial a otimização da remoção do fósforo 

total. Foi possível retirar duas conclusões, sendo uma que a instalação do analisador phosphax sc foi uma mais 

valia para a melhoria do processo, e fundamentalmente para a diminuição dos dias em que os VLE foram 

ultrapassados,  e que a diminuição da concentração de fósforo na entrada da ETARI, por diminuição de 

compostos de fósforo na fábrica, trouxe grandes vantagens na otimização desta remoção, sendo possível estudar 

a possibilidade do cumprimento da alteração do VLE para 2 mg/l só através deste analisador. Sugere-se assim a 

possibilidade de um estudo, para adição de um produto químico coagulante como o cloreto férrico, na entrada 

do decantador lamelar e da avaliação do valor de fósforo total na saída da ETARI. Fica também a sugestão de 

avaliação da melhor possibilidade para diminuição dos gastos de produto químico, se a adição ocorre só no 

tanque de lamas ativadas, ou no tanque de lamas ativadas em conjunto com a adição na entrada do decantador 

lamelar. 

• No capítulo 7 foi avaliada a pegada de carbono da estação de tratamento através de emissões diretas de CH4 e 

N2O. Um possível trabalho futuro é o estudo através de uma análise ciclo de vida de toda a instalação de forma 

mais completa e pormenorizada, sendo necessária a realização de um inventário da instalação, bem como tido 

em conta todos os produtos químicos usados, os transportes associados e o consumo energético da instalação 

pois estão associadas a estes itens emissões gasosas que podem ser significativas de contabilizar. 
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