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1 Considerações iniciais 
 
O presente documento faz parte integrante da prestação de serviços denominada 
“Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve – Projectos e Processos de 
Concurso – 6.º Grupo”, contratada pela ÁGUAS DO ALGARVE, S.A., adiante 
designada de AdA, à HIDROPROJECTO. 
 
Este documento tem por objectivo compilar todo o trabalho desenvolvido na primeira 
fase dos estudos conducentes à elaboração do “Estudo Prévio do Sistema 
Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão”, 
nomeadamente, de toda a informação apresentada no estudo preliminar entregue em  
Março de 2009 à AdA, que se refere à definição de soluções alternativas de traçados a 
implementar no Sistema Interceptor de Faro/Olhão e a validação dos dados de base 
para dimensionamento, bem como permitir fundamentar a tomada de decisão relativa 
à escolha da solução de tratamento para a ETAR de Faro/Olhão a incluir no Processo 
de Concurso, o qual irá ser lançado na modalidade de concepção-construção. 
 
O desenvolvimento deste trabalho teve em conta os elementos incluídos no Caderno 
de Encargos concursado ao abrigo da prestação de serviços, a informação obtida no 
local aquando das visitas efectuadas, as reuniões efectuadas com os representantes 
da AdA, bem como outros elementos entendidos como relevantes. Foi, 
adicionalmente, analisada a informação constante em documentos disponibilizados 
pela AdA, designadamente: 
 

• Relatórios de Exploração Mensal da ETAR de Faro Nascente referentes ao período 
decorrido entre Junho de 2007 e  Março de 2010, que incluem os registos diários de 
caudal afluente, bem como os resultados das análises laboratoriais efectuadas à 
água residual bruta afluente e ao efluente tratado descarregado no meio receptor; 

• Relatórios de Exploração Mensal da ETAR de Olhão Poente referentes ao período 
decorrido entre Janeiro de 2007 e  Março de 2010, que incluem os registos diários 
de caudal afluente, bem como os resultados das análises laboratoriais efectuadas à 
água residual bruta afluente e ao efluente tratado descarregado no meio receptor. 

 
Por solicitação da AdA, as intervenções a realizar consistem na desactivação das 
actuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente, conducente à construção de uma 
nova instalação de tratamento (ETAR de Faro/Olhão) e do respectivo sistema 
interceptor. 
 
Para o efeito, foram analisados três cenários alternativos de localização da nova infra-
estrutura de tratamento: 
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• cenário 1 – na actual ETAR de Faro Nascente, com o consequente transporte da 
água residual afluente à actual ETAR de Olhão Poente; 

• cenário 2 – na actual ETAR de Olhão Poente, com o consequente transporte da 
água residual afluente à actual ETAR de Faro Nascente; 

• cenário 3 – construção de duas ETAR novas no local das existentes. 
 
Para os cenários 1 e 2, foram, adicionalmente, avaliadas duas soluções alternativas de 
traçado para o sistema interceptor (solução A e B). Para a solução A foram, 
igualmente, equacionadas duas hipóteses possíveis para o troço gravítico (hipótese 1 
e 2). 
 
Atendendo aos resultados obtidos, verificou-se que o cenário 1 – solução B, constitui o 
melhor compromisso técnico-económico, que numa perspectiva de integração de 
sistemas, poderá melhor servir os interesses da AdA.  
 

No seguimento da eleição da localização da infra-estrutura em Faro e da definição do 
traçado do sistema interceptor (solução B), foi efectuada uma comparação de 
soluções de tratamento alternativas para a nova ETAR de Faro/Olhão. 
 
Neste sentido, e por forma a atingir os objectivos de qualidade impostos pela 
legislação em vigor, as soluções de tratamento preconizadas foram: 
 

• solução 1 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante média 
carga; 

• solução 2 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante baixa 
carga. 

 
Atendendo ao exposto neste estudo e aos resultados da análise técnico-económica 
efectuada, admite-se que solução 1 de tratamento constitui o melhor compromisso 
técnico-económico.  
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2 Situação existente e a desenvolver 
2.1 Situação existente 
2.1.1 Subsistema de tratamento de Faro Nascente 

 
Actualmente, parte das águas residuais geradas na cidade de Faro são tratadas na 
ETAR de Faro Nascente, situada a cerca de 2 Km a Este da povoação, no concelho 
de Faro.  
 

Esta instalação de tratamento foi construída em 1989 e de acordo com informação da 
AdA, foi dimensionada para tratar as águas residuais produzidas por uma população 
equivalente a 112 000 hab.eq., aproximadamente.  
 

O processo de tratamento da infra-estrutura consiste num sistema extensivo por 
lagunagem (sequência lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e lagoa de maturação). O 
tratamento preliminar inclui uma operação de gradagem desenvolvida em dois canais 
dispostos em paralelo, equipados com grade de perfil curvo, em que apenas uma 
delas é dotada de sistema de limpeza mecânico. A medição do caudal afluente é 
efectuada imediatamente a seguir à operação de gradagem através de medidor ultra-
sónico instalado em caleira Parshall. A remoção de areias é efectuada em dois 
desarenadores circulares tipo “pista”. Na Figura 2.1 apresentam-se algumas 
fotografias da instalação existente. 
 
 

  a) b) 
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Figura 2.1 – ETAR de Faro Nascente: a) chegada do afluente à ETAR; b) obra de entrada - 

gradagem; c) lagoa facultativa; d) edifício de exploração 

 
 

2.1.2 Subsistema de tratamento de Olhão Poente 
 
A ETAR de Olhão Poente localiza-se a cerca de 1 Km a Oeste da cidade de Olhão, no 
concelho de Olhão e, de acordo com informação da AdA, foi dimensionada para tratar 
as águas residuais produzidas por uma população equivalente a 45 000 hab.eq., 
aproximadamente.  
 
O processo de tratamento da infra-estrutura consiste num sistema extensivo por 
lagunagem (sequência de duas lagoas anaeróbias, duas lagoas facultativas e duas 
lagoas de maturação). O tratamento preliminar inclui somente uma operação de 
desarenação materializada em de dois canais dispostos em paralelo. A medição do 
caudal afluente é efectuada a jusante da operação de remoção de areias, através de 
um medidor ultra-sónico instalado em caleira Parshall. Na Figura 2.2 apresentam-se 
algumas fotografias da instalação existente. 
 

c) d) 
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Figura 2.2 – ETAR de Olhão Poente: a) obra de entrada; b) tubagem de ligação às lagoas 

anaeróbias; c) lagoas anaeróbias 

 

 

2.2 Situação a desenvolver 
2.2.1 Selecção da localização da ETAR e do respectivo sistema interceptor 

 

Impõe-se a necessidade de construção da ETAR de Faro/Olhão (e consequente 

desactivação da ETAR de Faro Nascente e da ETAR de Olhão Poente). Atendendo à 

aparente indisponibilidade de terrenos na faixa que se estende entre as duas ETAR 

existentes (ao longo de cerca de 3,5 km), ocupados, maioritariamente, por salinas e 

pisciculturas, foram eleitos os seguintes cenários alternativos de localização da nova 

infra-estrutura de tratamento: 

 

a) b) 

c) 
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• cenário 1 - Instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno actualmente ocupado 
pela ETAR de Faro Nascente, no concelho de Faro, incluindo o transporte da água 
residual afluente à ETAR de Olhão Poente para a nova instalação de tratamento; 

  

• cenário 2 - Instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno actualmente ocupado 
pela ETAR de Olhão Poente, no concelho de Olhão, incluindo o transporte da água 
residual afluente à ETAR de Faro Nascente para a nova instalação de tratamento. 

 

Para os cenários 1 e 2, foram, adicionalmente, avaliadas duas soluções alternativas de 
traçado para o sistema interceptor (solução A e B). Importa salientar que para a 
solução A foram consideradas adicionalmente duas hipóteses possíveis para o troço 
gravítico. 
 

No entanto, atendendo aos problemas associados ao transporte da água residual, 

nomeadamente, à construção dos sistemas interceptores e elevatórios de ligação das 

actuais infra-estruturas de tratamento à nova instalação a construir, foi, igualmente, 

avaliado um terceiro cenário: 

 

• cenário 3 – a construção de duas novas instalações de tratamento nos actuais 
terrenos ocupados pelas ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente. 

 

Os cenários alternativos equacionados pretendem afigurar as três soluções técnicas 

representativas das possibilidades de localização da(s) infra-estrutura(s) de 

tratamento. Salienta-se que, esta selecção teve por base uma breve avaliação técnico-

económica efectuada aquando da visita aos locais, com base na experiência dos 

Técnicos da HIDROPROJECTO e na informação disponível sobre as áreas 

observadas.  

 

 

2.2.2 Selecção do esquema de tratamento da ETAR 
 

No seguimento da selecção da localização da ETAR e do respectivo sistema 
interceptor será efectuada a comparação de soluções de tratamento alternativas para 
a nova ETAR de Faro/Olhão, por forma a permitir a escolha da solução base a incluir 
no respectivo processo de concurso, que irá ser lançado na modalidade de 
concepção-construção. 
 
As soluções alternativas de tratamento consideradas, por forma a atingir os objectivos 
de qualidade impostos pela legislação em vigor, e que incluem, fundamentalmente, a 
remoção da poluição carbonácea, remoção de azoto e remoção bacteriológica, são: 
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• solução 1 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante média 
carga; 

• solução 2 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante baixa 
carga. 
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3 Localização das infra-estruturas de 

tratamento, ordenamento e condicionantes de 

natureza ambiental 
3.1 Localização das infra-estruturas de tratamento 

 

A ETAR de Faro Nascente, existente a desactivar, localiza-se no concelho de Faro, a 

cerca de 2,5 Km a Oeste da povoação de Faro, numa parcela incluída na zona lagunar 

da ria Formosa (adiante designada local A). O acesso ao local A é efectuado através 

de um caminho secundário de terra batida que se desenvolve do lado direito da 

EN 125 (sentido Faro – Olhão, ao Km 2). Na figura seguinte apresenta-se a 

localização da infra-estrutura de tratamento em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Extracto de ortofotomapa: visualização da localização da ETAR de Faro Nascente 

– Futura ETAR de Faro/Olhão  

 

A ETAR de Olhão Poente, existente a desactivar, localiza-se no concelho de Olhão, a 

cerca de 1,1 Km a Este da povoação de Olhão. O terreno de implantação da infra-

estrutura de tratamento insere-se, igualmente, na zona lagunar da ria Formosa 

(adiante designado local B). O acesso ao local B é efectuado através de um caminho 

Faro 
ETAR de Faro 

Nascente 
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secundário que se desenvolve do lado esquerdo da EN 125 (sentido Olhão – Faro, ao 

Km 1). Na figura seguinte apresenta-se a localização da ETAR de Olhão Poente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Extracto de ortofotomapa: visualização da localização da ETAR de Olhão Poente 

– Futura EE de Olhão Poente 

 

 

3.2 Ordenamento e Condicionantes 
3.2.1 Considerações prévias 

 

De acordo com o estudo efectuado verifica-se que, do ponto de vista do ordenamento 
e das condicionantes, não existem diferenças entre os dois terrenos, isto é, os locais 
de implantação das ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente são abrangidos pelas 
mesmas classes de espaço dos diferentes instrumentos de gestão do território, bem 
como pelas mesmas servidões e restrições de utilidade pública. O mesmo acontece 
para os locais de descarga do efluente final tratado e para a localização do eventual 
sistema interceptor. 
 
Importa salientar que as duas infra-estruturas actualmente existentes e em 
funcionamento estão abrangidas por uma servidão de protecção de utilidade pública. 
Neste caso concreto, verifica-se que as servidões e restrições de utilidade pública são 
determinantes relativamente ao regime estabelecido pelos diferentes instrumentos de 
gestão territorial. 

Olhão 

ETAR de 

Olhão Poente 
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No que respeita aos instrumentos de gestão territorial foram analisados os seguintes: 
 

• Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa; 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Vilamoura - Vila Real de Santo 
António; 

• Plano Regional do Ordenamento do Território do Algarve; 

• Plano Director Municipal de Faro; 

• Plano Director Municipal de Olhão. 
 
As servidões e restrições de utilidade pública que abrangem a área de estudo são: 
 

• Domínio Hídrico; 

• Reserva Ecológica Nacional; 

• Reserva Agrícola Nacional; 

• Área Protegida – Parque Natural da Ria Formosa; 

• Rede Natura 2000 – Proposta de Sítio da Lista Nacional e Zona de Protecção 
Especial; 

• Servidão de protecção da rede ferroviária; 

• Servidão de protecção do Aeroporto de Faro. 
 
Apresenta-se, de seguida, a análise detalhada dos instrumentos de gestão do 
território, bem como das servidões e restrições de utilidade pública acima referidas. 
 
 

3.2.2 Ordenamento 
3.2.2.1 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa 

 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF) foi aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 2/91, de 24 de Janeiro. No entanto, a revisão deste 
instrumento, determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2001, de 3 
de Abril, foi aprovada a 2 de Setembro de 2009, através da publicação em Diário da 
República n.º 170, Série I, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2009. 
 
O POPNRF tem natureza de regulamento administrativo e com ele devem conformar-
se os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, bem como os 
programas e projectos, de iniciativa pública ou privada, a realizar na sua área de 
intervenção. Este instrumento estabelece regimes de salvaguarda de recursos e 
valores naturais e fixa os usos e o regime de gestão com vista a garantir a 
manutenção e a valorização das características das paisagens naturais e semi-
naturais e a diversidade biológica da respectiva área de intervenção. 
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De acordo com a Planta Síntese Poente do POPNRF (ver Figura 3.3) verifica-se que a 
ETAR de Faro Nascente e a ETAR de Olhão Poente se localizam na área costeira e 
lagunar de protecção parcial II, que os esteiros de descarga se localizam na área 
costeira e lagunar de protecção parcial II e que, caso se opte por se manter apenas 
uma das ETAR, o sistema interceptor considerado na solução C localizar-se-á na área 
costeira e lagunar de protecção parcial II. 
 

 

 
Regime de protecção: 

 

 

 

Figura 3.3 – Extracto da planta de ordenamento da proposta de revisão do POPNRF 

 

As áreas costeiras e lagunares correspondem a barreiras arenosas, com as 
respectivas dunas e praias, áreas intertidais, incluindo as permanentemente emersas 
devido às acções de drenagem e áreas aquáticas e ribeirinhas dos cursos de água 
que desaguam na ria (alínea f) do artigo 4.º do Regulamento do POPNRF). A definição 
de áreas de protecção parcial do tipo II tem como objectivos (n.º 4, art.21.º): 
 

a) Contribuir para a valorização e manutenção dos valores naturais, culturais e 
paisagísticos; 

b) Preservar áreas de enquadramento, transição ou amortecimento dos impactes 
ambientais relativamente às áreas de protecção total e parcial do tipo I; 

c) Promover a exploração sustentável dos recursos naturais. 
 
Tendo em consideração os objectivos referidos para estes espaços são interditas as 
actividades de instalação, construção ou ampliação de estabelecimentos ou infra-
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estruturas susceptíveis de prejudicar os valores naturais compatíveis com os actuais 
usos do sistema lagunar e áreas adjacentes (art. 22.º). 
 
No que diz respeito à Planta de Condicionantes Poente do POPNRF (ver Figura 3.4), 
pode observar-se que a ETAR de Faro Nascente, a ETAR de Olhão Poente e o 
sistema interceptor considerado na solução C se localizam na Zona de Protecção 
Especial do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), bem como no Sítio da Ria 
Formosa – Castro Marim, sendo esta área também classificada como Reserva 
Ecológica Nacional (REN). Além disso, o sistema interceptor (solução C) atravessa 
uma área pertencente à Reserva Agrícola Nacional (RAN). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Extracto da planta de condicionantes da proposta de revisão do POPNRF 

 

Como a ETAR de Faro Nascente e a ETAR de Olhão Poente correspondem a duas 
infra-estruturas de saneamento básico existentes identificadas na planta de 
condicionantes do POPNRF (ver Figura 3.4), qualquer alteração a estas ou a 
instalação do sistema interceptor é objecto de parecer vinculativo do ICNB, I.P., sem 
prejuízo dos pareceres, das autorizações ou das aprovações legalmente exigíveis, 
bem como das disposições específicas previstas para as áreas sujeitas a regimes de 
protecção (art. 8.º, n.º 1, Alínea a) e l) do Regulamento do POPNRF). 
 
Para as áreas sujeitas a condicionantes aos usos do solo (REN e RAN), bem como 
nas áreas integradas na Rede Natura 2000, nomeadamente o sítio da Ria Formosa-
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Castro Marim (PTCON0013) e a zona de protecção especial da ria Formosa 
(PTZPE0017), aplicam-se os respectivos normativos e regimes legais das servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública constantes da legislação em vigor (art. 
5.º, n.º 1 e 2 do Regulamento do POPNRF). 
 
A análise das implicações que as condicionantes identificadas têm sobre a solução C 
preconizada para o sistema interceptor é apresentada no capítulo (1.1.3) relativo às 
condicionantes de natureza ambiental. 
 

3.2.2.2 Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de Santo António 

 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de Santo António 
(POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António) foi publicado por Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 103/2005, de 27 de Junho. 
 
O POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António, tem natureza de regulamento 
administrativo e com ele devem conformar-se os planos municipais e intermunicipais 
de ordenamento do território, bem como os programas e projectos, de iniciativa pública 
ou privada, a realizar na sua área de intervenção. 
 
O POOC estabelece regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os 
usos e o regime de gestão tendo em vista: 
 

• o ordenamento dos diferentes usos e actividades específicas da orla costeira; 

• a classificação das praias e a regulamentação do uso balnear; 

• a valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos 
ambientais ou turísticos; 

• a orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; 

• a defesa e valorização dos recursos naturais e do património histórico e cultural. 
 
De acordo com o extracto da planta de ordenamento (Figura 3.5), embora a ETAR de 
Faro Nascente se encontre inserida numa área destinada especificamente a 
Equipamentos, Serviços e Infra-estruturas, a ETAR de Olhão Poente localiza-se em 
áreas complementares da conservação da natureza. Para a construção de uma nova 
instalação de tratamento (ETAR de Faro/Olhão), verifica-se que a solução C para o 
respectivo sistema interceptor irá inserir-se em áreas complementares da conservação 
da natureza e espaço lagunar de uso sustentável dos recursos. 
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Solo urbano: 

 

 
(Balneário, Torrejão Velho) 

Solo rural: 

  

 

 

 

 

Figura 3.5 – Extracto da planta síntese de ordenamento  

do POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António 

 
Segundo o art. 29.º do Regulamento do POOC, os espaços lagunares de uso 
sustentável dos recursos correspondem a áreas destinadas à exploração dos recursos 
marinhos e à reposição do sistema lagunar em terrenos resultantes de aterro sobre as 
zonas húmidas, que podem assumir forma intensiva, desde que respeitem os 
princípios de conservação e valorização da qualidade ambiental que presidem à 
existência do PNRF. 
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As áreas complementares de conservação da natureza constituem espaços singulares 
em termos de valor biofísico, manifestamente importantes como habitat da avifauna 
existente no espaço lagunar, protegidas por lei e prioritárias em termos de 
conservação da natureza no contexto do PNRF. Estes espaços são considerados 
áreas non aedificandi, permitindo-se apenas a construção de equipamentos públicos 
de interesse ambiental resultantes de projectos aprovados pelo ICN (art. 29.º do 
Regulamento do POOC). 
 
Importa referir que o POOC interdita na sua área de intervenção a alteração da 
morfologia do solo ou do coberto vegetal, com as excepções previstas, e todas as 
acções que poluam as águas e a descarga de efluentes sem tratamento adequado, de 
acordo com as normas legais em vigor (art. 11.º, alínea a), g) e m), respectivamente).  
 
Contudo, as actividades de construção de ETARs nas ilhas e penínsulas quando não 
contrariem os objectivos do POOC e tendo em consideração a sensibilidade do meio 
receptor são compatíveis com o POOC, desde que devidamente autorizadas pela 
entidade competente (art. 12.º, alínea c) do Regulamento do POOC).  
 
Independentemente da classe de espaço que abrange a ETAR de Faro Nascente e a 
ETAR de Olhão Poente (Figura 3.5) verifica-se que ambas são devidamente 
identificadas no extracto da planta de condicionantes (Figura 3.6). Deste modo, 
qualquer alteração deverá cumprir as servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública, identificando-se na área em análise a afectação de áreas REN, RAN 
e das áreas integradas na Rede Natura 2000, designadamente o sítio da Ria Formosa-
Castro Marim (PTCON0013) e a zona de protecção especial da ria Formosa 
(PTZPE0017). 
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Património natural: 

 

 

 
Património arquitectónico e arqueológico: 

 

 

 

 

 

Infra-estruturas de transporte e de comunicações: 

 
Infra-estruturas básicas: 

 

Figura 3.6 – Extracto da planta de condicionantes do POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António 

 



 

ESTUDO_PRÉVIO (REV 1 – 2010-08-24) 25 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

 

3.2.2.3 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

 
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) foi 
publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, 3 de Agosto. 
 
Os planos regionais de ordenamento do território definem a estratégia regional de 
desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 
considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o 
quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do 
território. Este instrumento vincula as entidades públicas. 
 
O plano regional de ordenamento do território visa: 
 

• desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da 
política de ordenamento do território e dos planos sectoriais; 

• traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de desenvolvimento 
económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; 

• equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de 
desenvolvimento intra-regionais; 

• servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de 
quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e 
municipais de ordenamento do território. 

 
De acordo com o diploma que publica o PROT Algarve, no capítulo da estratégia 
territorial, constitui objectivo operativo dos recursos hídricos: 
 

• “Cumprir as metas estabelecidas para o abastecimento público e para o tratamento 
de águas residuais, que são, respectivamente, 95 % e 90 %, devendo, nas áreas 
onde não seja viável instalar infra-estruturas de saneamento básico, ser adoptados 
sistemas autónomos de abastecimento de água e de destino final de águas 
residuais adequados, por forma a não colocar em risco a saúde pública e o 
ambiente”; 

• “Garantir a conclusão das infra-estruturas dos sistemas municipais de 
abastecimento de água para consumo público e recolha e tratamento de águas 
residuais de todas as áreas urbanas e a adopção de medidas destinadas a 
assegurar a respectiva eficiência”. 

 
Na Figura 3.7 e na Figura 3.8 são apresentados os extractos do Mapa 08 - Águas 
Residuais Urbanas do PROT Algarve e da Peça gráfica 10 – Águas Residuais 
Urbanas (Prioridades de intervenção), respectivamente. De acordo com a Figura 3.7, a 
ETAR de Faro Nascente é adjacente a uma área edificada de densificação de nível 1, 
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servida de infra-estruturas de saneamento básico. A ETAR de Olhão Poente é 
adjacente a uma área edificada de densificação de nível 1 servida de infra-estruturas 
de saneamento básico e adjacente a uma área edificada de densificação de nível 2 
não servida por infra-estruturas de saneamento básico. 
 

 

 

Figura 3.7 – Extracto do Mapa 08 - Águas Residuais Urbanas do PROT Algarve 

 
Segundo a Figura 3.8, verifica-se que área edificada de densificação de nível 2 não 
servida por infra-estruturas de saneamento básico junto à ETAR de Olhão Poente 
apresenta prioridade máxima de intervenção. No entanto, ambas as ETAR se situam 
numa área de sensibilidade à poluição hídrica. 
 

 

 

Figura 3.8 – Extracto da Peça gráfica 10 – Águas Residuais Urbanas (Prioridades de intervenção) 
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No capítulo das normas orientadoras do PROT Algarve (CAPÍTULO V) são definidas 
como Normas Específicas de Carácter Sectorial dos Recursos Hídricos (Ponto 4.8): 
 

• “Garantir a execução das infra-estruturas dos sistemas multimunicipal e municipais 
de recolha e tratamento de águas residuais urbanas, necessárias à sua 
consolidação, e que devem ser adaptadas à dimensão dos aglomerados 
populacionais a servir e às características e exigências dos meios receptores 
(Alínea x)”; 

• “Garantir a eficácia e a eficiência das infra-estruturas dos sistemas multimunicipal e 
municipais de recolha e tratamento das águas residuais urbanas (Alínea z)”; 

• “Executar as infra-estruturas de recolha e tratamento de águas residuais urbanas 
em áreas ainda não servidas, tendo em atenção três níveis de prioridade, e que 
justificam, para as áreas envolvidas, uma análise mais cuidada no âmbito dos 
processos de revisão dos planos municipais de ordenamento do território e/ou de 
elaboração/revisão de planos sectoriais (Peça Gráfica 09, em anexo) (Alínea aa): 

 
- 1.ª Prioridade — áreas edificadas compactas com densificação de nível 1 e de 

nível 2, não servidas por redes de drenagem de águas residuais e abrangidas 
pelas condicionantes ambientais identificadas integradas em áreas protegidas”. 

 

O PROT Algarve também estabelece a Estrutura Regional de Protecção e Valorização 
Ambiental que contêm o zonamento das principais áreas de conservação da natureza 
e da biodiversidade da Região do Algarve. Da observação do extracto da Peça Gráfica 
05 -  Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, constata-se que toda a 
área a Sul da linha ferroviária que estabelece a ligação entre as duas sedes de 
concelho é considerada área nuclear, ou seja, é uma área que integra uma Área 
Protegida da Rede Nacional (Parque Natural da Ria Formosa), a ZPE da Ria Formosa 
(PTZPE0017) e um Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000 
(PTCON0013 – Ria Formosa/Castro Marim). Por este motivo, são áreas fundamentais 
para a protecção e conservação da natureza e biodiversidade, onde é imperativa a 
compatibilização das actividades humanas com a conservação dos valores e 
processos naturais (Ponto 2.3.5.1, Capítulo II). 
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Figura 3.9 – Extracto da Peça Gráfica 05 -  Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental. 

 

3.2.2.4 Plano Director Municipal de Faro e de Olhão 

 
A ETAR de Faro Nascente está abrangida pelo Plano Director Municipal de Faro (PDM 

Faro) aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/95 de 19 de 

Dezembro, alterado pela Declaração n.º 203/98, de 8 de Junho, pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 38/2005, de 28 de Fevereiro e pelo Aviso n.º 17503/2008, de 

6 de Junho. 

 

A ETAR de Olhão Poente está abrangida pelo Plano Director Municipal de Olhão 

(PDM Olhão) aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/95 de 31 de 

Maio, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/97, de 29 de Agosto e 

pelo Regulamento n.º 15/2008, de 10 de Janeiro. 

 

Apesar da ETAR de Faro Nascente e da ETAR de Olhão Poente se localizarem em 

concelhos diferentes, os PDM destes concelhos são do mesmo ano e a estrutura e 

conteúdos muito idênticos. Deste modo, verifica-se que a área das ETAR se encontra 

identificado como espaço destinado a equipamentos, serviços e infra-estruturas e que 

estes se inserem, de acordo com as plantas de ordenamento, em espaço Natural do 

Parque Natural da Ria Formosa (PNRF). Relativamente a este espaço o artigo 31.º do 

Regulamento de ambos os PDM refere que “(…) os usos e actividades obedecem ao 
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disposto no Decreto Regulamentar n.º 2/91, de 24 de Janeiro, e às condicionantes 

definidas neste PDM delimitadas na planta de condicionamentos especiais e na planta 

de ordenamento-síntese”.  

 
Caso haja necessidade de implantar colectores, é necessário considerar que os 

terrenos por estes abrangidos serão diferentes consoante se utilizem solos a Norte ou 

a Sul da linha ferroviária que coincide com o limite do PNRF. A Sul é abrangido o 

espaço natural do PNRF já referido e nos terrenos a Norte, localizar-se-ão em espaço 

agrícola condicionado II e/ou eventualmente em áreas de protecção e valorização. Os 

espaços agrícolas condicionado II integram áreas de RAN, aplicando-se o seu regime 

(art. 36.º e 37.º dos Regulamentos dos PDM de Faro e Olhão, respectivamente). As 

áreas de protecção e valorização integram-se na REN, incluindo faixas de 20m para 

cada lado das linhas de água ou faixas superiores, quando se trata de áreas 

ameaçadas pelas cheias, pelo que se aplica o respectivo regime (art. 29.º e 28.º dos 

Regulamentos dos PDM de Faro e Olhão, respectivamente). 

 

No que se refere às plantas de condicionantes, verifica-se que a implantação do 

sistema interceptor intersectará, quer a Norte quer a Sul da linha ferroviária, espaços 

integrados na RAN que se regem pelo disposto na legislação aplicável da restrição de 

utilidade pública ao uso dos solos. Nas áreas a Sul da linha ferroviária a implantação 

da infra-estrutura é, ainda, susceptível de abranger áreas integradas na REN, 

respeitantes à laguna e sua faixa de protecção, aplicando-se o respectivo regime. 

 

As condicionantes identificadas constituem servidões e restrições de utilidade pública 

cujas disposições serão analisadas no capítulo seguinte, designadamente no ponto 

3.2.3.2 referente à REN, no ponto 3.2.3.3 relativo à RAN e no ponto 3.2.3.4 que diz 

respeito à área protegida do PNRF. 

 
 

3.2.3 Condicionantes de natureza ambiental 
3.2.3.1 Domínio Hídrico 

 

Actualmente, a constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública relativas ao Domínio Hídrico na área em estudo segue o previsto na 

Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro (titularidade dos recursos hídrico), o capítulo III do 

Decreto-Lei n.º 468/71, de 05 de Novembro, republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de 

Junho (terrenos públicos destinadas a usos privativos) e na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro (aprova a Lei da Água). O regime sobre as utilizações dos recursos hídricos 

e respectivos títulos é aprovado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio e pela 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro. 
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A ETAR de Faro Nascente e a ETAR de Olhão Poente bem como, os emissários e as 

descargas dos efluentes gerados, localizam-se em domínio público marítimo.  

 
Sucede ainda que a ETAR de Faro Nascente é marginal ao rio Seco e a ETAR de 

Olhão Poente marginal à ribeira de Bela Mandil, sobre os quais existe uma faixa de 

protecção da margem de 10 m. 

 

Atendendo à existência das duas instalações de tratamento e ao facto de terem 

actualmente licença de utilização do domínio hídrico, verifica-se que, tendo em 

consideração as intervenções a realizar, será necessário proceder a uma alteração 

dos títulos. Assim, de acordo com o artigo 29.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 

de 31 de Maio, carece de revisão do título, solicitada pelo utilizador, a modificação do 

tipo, dimensão ou condições da operação realizada na mesma utilização, 

designadamente em resultado da realização de alterações ou de demolições de infra-

estruturas. 

 

Do mesmo modo, a implantação do sistema interceptor intersectará diversas linhas de 

água, pelo que se considera que esta acção constitui uma utilização do domínio 

público hídrico. Desta forma, deverá ser respeitado o artigo 60.º da Lei n.º 58/2005, 20 

de Dezembro, que nas suas alíneas f) e g), respectivamente, estabelece a 

obrigatoriedade da ocupação temporária para construção ou alteração de infra-

estruturas hidráulicas e da implantação deste tipo de infra-estruturas estar sujeita a 

licença prévia de utilização do domínio hídrico. 

 

Os títulos de utilização são atribuídos pela Administração da Região Hidrográfica 

(ARH) territorialmente competente, ou seja, pela ARH do Algarve. 

 

3.2.3.2 Reserva Ecológica Nacional 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de 

Julho, revogada pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março que posteriormente foi 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro. Mais recentemente, o 

diploma anterior foi revogado passando o novo regime jurídico da REN a reger-se pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto e pela Declaração de Rectificação n.º 63-

B/2008, de 21 de Outubro. 

 

A REN do concelho de Faro foi publicada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 162/2000, de 20 de Novembro e a de Olhão pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 84/2000, 14 de Julho. 
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Como as infra-estruturas actuais e a futura ETAR com o respectivo sistema interceptor 

se localizam em área integrada em REN delimitada a nível municipal, devem sujeitar-

se ao disposto no normativo legal. De acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 

n.º 20 do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, nas áreas incluídas na REN são 

interditos determinados usos e as acções de iniciativa pública ou privada, à excepção 

daqueles que sejam compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

 

Na alínea d) do ponto II – Infraestruturas do Anexo II do diploma identifica-se a 

instalação de infra-estruturas de drenagem e tratamento de águas residuais e de 

gestão de efluentes como usos e acções compatíveis com os objectivos de protecção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas na REN. Na área em análise estes usos estão sujeitos a autorização que 

segundo o n.º 4 do artigo 20.º, será concedida mediante o respeito das condições a 

observar para a viabilização dos usos e acções estabelecidas pela Portaria n.º 

1356/2008, de 28 de Novembro. No caso das infra-estruturas referidas, a pretensão 

pode ser autorizada desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 
i. Não exista alternativa de localização económica e tecnicamente viável em áreas 

integradas não integradas na REN, a justificar pelo requerente; 
ii. Sejam estabelecidas medidas de minimização das disfunções ambientais; 

iii. Nas zonas ameaçadas pelas cheias não é permitida a instalação de ETAR. 
 
Por outro lado, a construção de infra-estruturas públicas de relevante interesse 

público, como o caso da nova ETAR de Faro/Olhão, é também enquadrada pelo artigo 

21.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, segundo o qual: 

 

• “1 - Nas áreas da REN podem ser realizadas as acções de relevante interesse 

público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro 

do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do 

território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde 

que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na 

REN”; 

• “2 - O despacho referido no número anterior pode estabelecer, quando 

necessário, condicionamentos e medidas de minimização de afectação para 

execução de acções em áreas da REN”; 

• “3 - Nos casos de infra-estruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, 

ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de água ou de 

saneamento, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de 
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impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 

reconhecimento do interesse público da acção”. 

 

O local de implantação das infra-estruturas de tratamento em área do PNRF e em 

Rede Natura 2000, implica uma avaliação de impacte ambiental (AIA). Efectivamente, 

independentemente do cenário (construção de uma só ETAR ou de duas instalações 

de tratamento independentes) a população servida excederá sempre os 50.000 

hab./eq., pelo que as infra-estruturas estarão sujeitas a AIA.  

 

3.2.3.3 Reserva Agrícola Nacional 

 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) representa o conjunto de áreas cujos solos 

apresentam maior aptidão agrícola em virtude das suas características agro-

climáticas, geomorfológicas e pedológicas 

 

As áreas de RAN constituem restrições de utilidade pública que foram definidas pelo 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelos Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 

de Dezembro e Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de Outubro.  

 

Recentemente foi publicado o novo regime jurídico da RAN, consubstanciado no 

Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que revoga os diplomas anteriores. 

 

Embora a ETAR de Faro Nascente e a ETAR de Olhão Poente não se localizarem em 

solos integradas na RAN, no caso da implantação de colectores (com a construção de 

apenas uma das ETAR) eles atravessarão obrigatoriamente terrenos classificados 

como RAN.  

 

De acordo com o artigo 20.º, as áreas de RAN devem ser afectas à actividade agrícola 

e são áreas non aedificandi, pelo que segundo o artigo 21.º, são interditas todas as 

acções que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da actividade 

agrícola, designadamente as seguintes: 

 

“a) Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, 

com excepção das utilizações previstas no artigo seguinte; 

b) Lançamento ou depósito de resíduos radioactivos, resíduos sólidos urbanos, 

resíduos industriais ou outros produtos que contenham substâncias ou 

microrganismos que possam alterar e deteriorar as características do solo; 
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c) Aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável, 

designadamente resultantes da utilização indiscriminada de processos de 

tratamento de efluentes; 

d) Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, 

nomeadamente erosão, compactação, desprendimento de terras, encharcamento, 

inundações, excesso de salinidade, poluição e outros efeitos perniciosos; 

e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos; 

f) Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros 

resíduos.” 

 

No entanto, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem 

verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no 

que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, e quando 

esteja em causa, entre outras actividades, obras de construção, requalificação ou 

beneficiação de infra-estruturas públicas de saneamento e obras de captação de 

águas ou de implantação de infra-estruturas hidráulicas (alíneas l) e o), n.º 1 do art. 

22.º do Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de Março). 

 

Estas utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer 

prévio da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve. Como referido 

anteriormente as infra-estruturas em causa estarão sujeitas a AIA, pelo que nos 

termos do disposto no n.º 7 do art. 23.º, a pronúncia favorável da entidade regional da 

RAN relativamente à conformidade do EIA, compreende a emissão do parecer prévio 

vinculativo. 

 

Refira-se ainda que constituindo uma acção de relevante interesse público, a 

construção nova ETAR de Faro/Olhão e respectivo sistema interceptor, é abrangida 

pelo artigo 25.º do Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de Março, segundo o qual: 

 

• “1 - Nas áreas da RAN podem ser realizadas as acções de relevante interesse 

público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro 

do Governo responsável pela área do desenvolvimento rural e do membro do 

Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar 

de forma adequada em áreas não integradas na RAN”; 

• 2 – Os efeitos do reconhecimento referido no número anterior prevalecem 

sobre o eventual parecer prévio desfavorável emitido ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 23.º.” 
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3.2.3.4 Área Protegida – Parque Natural da Ria Formosa 

 
O Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro, alterado pelo alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 99-A/2009, de 29 de Abril, criou o Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) 

traçando-lhe como objectivos a protecção e a conservação do sistema lagunar, 

nomeadamente da sua flora e fauna, incluindo as espécies migratórias, e respectivos 

habitats, e a promoção de um uso ordenado do território e dos seus recursos naturais. 

Esta área protegida foi inicialmente criada como uma reserva natural através do 

Decreto n.º 45/78, de 2 de Maio, a qual foi posteriormente ampliada e reclassificada. 

 

O PNRF caracteriza-se pela presença de um cordão dunar arenoso litoral (praias e 

dunas) que protege uma zona lagunar. Uma parte do sistema lagunar encontra-se 

permanentemente submersa, enquanto que uma percentagem significativa emerge 

durante a baixa-mar. A profundidade média da laguna é de 2 m. Este sistema lagunar 

de grandes dimensões – estende-se desde o Ancão até à Manta Rota – inclui uma 

grande variedade de habitats: ilhas-barreira, sapais, bancos de areia e de vasa, dunas, 

salinas, lagoas de água doce e salobra, cursos de água, áreas agrícolas e matas, 

situação que desde logo indicia uma evidente diversidade florística e faunística. 

 
Após a sua integração na Rede Nacional de Áreas Protegidas, uma parte do território 

do PNRF passou igualmente a estar classificada no âmbito da Rede Natura 2000. 

Com efeito, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, que 

aprovou a lista nacional de sítios (1.ª fase), integrava, entre outros, o sítio PTCON0013 

— Ria Formosa/Castro Marim (Sítio de Interesse Comunitário), tendo em conta as 

espécies da fauna e da flora que aí ocorrem, para além de alguns habitats naturais 

constantes do anexo I da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio 

(vulgarmente designada por directiva habitats), enquanto que, através do Decreto-Lei 

n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, foi criada a Zona de Protecção Especial da ria 

Formosa (PTZPE0017), para a conservação das aves e dos seus habitats. Este 

espaço integra, ainda, a Lista de Sítios da Convenção de Ramsar (zonas húmidas de 

importância internacional): “Ria Formosa” (24 NOV 80). 

 

De acordo com o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro, alterado pelo 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 99-A/2009, de 29 de Abril, o PNRF rege-se pelas 

disposições do referido diploma e pelo respectivo Plano de Ordenamento. Segundo o 

n.º 2 do art. 26.º, cabe ao Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa 

(POPNRF) prever áreas de protecção total que devem ser mantidas no seu estado 

natural e em que seja condicionada a presença e a intervenção humana. 
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Desta forma, as implicações das disposições constantes do POPNRF relativamente às 
intervenções previstas (instalação da ETAR de Faro/Olhão e respectivo sistema 
interceptor) são as abordadas no Ponto 3.2.2.1. do presente documento. 
 

3.2.3.5 Rede Natura 2000 – Proposta de Sítio da Lista Nacional e Zona de Protecção Especial 

 
A Rede Natura 2000 constitui um instrumento fundamental da política da União 
Europeia em matéria de conservação da natureza e da diversidade biológica. 
Resultante da aplicação de duas directivas comunitárias distintas, a Rede Natura 2000 
tem como objectivos fundamentais contribuir para assegurar a conservação dos 
habitats de espécies de aves listadas no anexo I da Directiva n.º 79/409/CEE, do 
Conselho, de 2 de Abril (Directiva Aves), bem como dos habitats naturais do anexo I e 
dos habitats de espécies da flora e da fauna do anexo II da Directiva n.º 92/43/CEE, 
do Conselho, de 21 de Maio (Directiva Habitats), considerados ameaçados ou 
significativos no espaço da União Europeia.  
 
Tendo em vista a prossecução destes objectivos, compete aos Estados Membros 
designar zonas de protecção especial (ZPE), ao abrigo da Directiva Aves, e sítios 
nacionais (SN), no âmbito da Directiva Habitats. Os sítios nacionais são depois 
classificados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC) mediante a aprovação dos 
órgãos competentes da União Europeia. 
 
O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, efectua a transposição conjunta para o direito 
interno das Directivas Aves e Habitats e foi recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro. 
 
Na área de estudo, existem duas zonas classificadas pertencentes à Rede Natura 
2000: 
 

• PTCON 0013 Ria Formosa – Castro Marim (Figura 3.10, a)), aprovado na 1.ª fase 
da lista nacional de sítios (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 
de Agosto); 

• ZPE da Ria Formosa (Figura 3.10, b)), criada pelo Decreto-Lei n.º 384-B, de 23 de 
Setembro. 
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Figura 3.10 – Zonas classificadas da Rede Natura 2000: a) limite do SN da Ria Formosa/Castro Marim;    

b) limite da ZPE da Ria Formosa 

Fonte: http://www.icn.pt/sipnat/sipnat1.html 

 
Na zona de intervenção do projecto as áreas classificadas como SN da Ria Formosa – 
Castro Marim e ZPE da Ria Formosa são, na totalidade, coincidentes com o Parque 
Natural da Ria Formosa.  
 
Segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro, enquanto não se proceder à classificação dos SN como 
ZEC e para as ZPE já designadas ou a designar, aplica-se o regime jurídico de 
conservação de habitats previsto naquele diploma para as ZEC (Artigo n.º 7-A e Artigo 
n.º 7-B do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, respectivamente). 
 
Desta forma, e relativamente ao ordenamento do território (Artigo n.º 8 do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de Abril) quando a totalidade ou parte das ZEC e ZPE se localizem 
dentro dos limites de áreas protegidas, como é o caso da zona de intervenção, a 
conservação dos habitats e das populações das espécies é assegurada através de 
planos especiais de ordenamento das áreas protegidas, neste caso pelo POPNRF (ver 
Ponto 3.2.2.1).  
 
De acordo com o n.º 1 do Artigo n.º 10, devem ser objecto de avaliação de incidências 
ambientais, as acções, planos ou projectos não directamente relacionados e não 
necessários para a gestão de um SN ou ZPE mas susceptíveis de afectar essa zona 
de forma significativa. No entanto, se a sua realização afectar um tipo de habitat 
natural ou espécie prioritários, apenas podem ser invocadas as seguintes razões 
(Ponto 11 do Artigo n.º 10): 

a) b) 
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a) a saúde ou a segurança públicas; 
b) as consequências benéficas primordiais para o ambiente; 
c) outras razões imperativas de reconhecido interesse público, mediante parecer 
prévio da Comissão Europeia. 
 
Considera-se que o projecto em causa se enquadra nas razões acima referidas 
(alíneas a) e b)). 
 

3.2.3.6 Servidão de protecção da rede ferroviária 

 
As soluções alternativas de traçados a implementar no Sistema Interceptor de 
Faro/Olhão abrange os concelhos de Faro e Olhão. Consequentemente, sujeitam-se 
às disposições dos respectivos Planos Directores Municipais, que como referido 
anteriormente, apresentam estrutura e conteúdos muito idênticos. 
 
Deste modo, segundo os PDM de Faro e Olhão, a faixa de protecção das ferrovias é 
de 10 m, medida para cada lado da via a partir da crista dos taludes de escavação ou 
da base dos taludes de aterro, sendo nela interdita a construção. Refira-se que numa 
faixa de 40m, medida para cada lado da via a partir da crista dos taludes de 
escavação ou da base dos taludes de aterro, é interdita a localização de instalações 
industriais. 
 
Estes condicionamentos na vizinhança das ferrovias tendo em vista a garantia de um 
espaço-canal ferroviário observam o disposto no Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de 
Novembro, que estabelece o novo regime jurídico dos bens do domínio público 
ferroviário, incluindo as regras sobre a sua utilização, desafectação, permuta e, bem 
assim, as regras aplicáveis às relações dos proprietários confinantes e população em 
geral com aqueles bens. 
 
De acordo com o n.º 1 do artigo 11.º do diploma referido, a área de implantação das 
linhas férreas é constituída pelas faixas de terreno demarcadas através das arestas 
superiores das áreas escavadas ou das arestas inferiores do talude dos aterros, em 
que os carris se encontram colocados ou, na falta destes pontos de referência ou de 
outros indícios, por linhas traçadas a 1,5 m da aresta exterior dos carris externos da 
via. O subsolo correspondente aos terrenos incorporados nas linhas férreas integram o 
domínio público ferroviário (n.º 2, art.º 11). 
 
A servidão sobre prédios confinantes ou vizinhos ao domínio público ferroviário implica 
que o proprietário confinante ou vizinho de bens do domínio público ferroviário está 
obrigado a abster-se de realizar obras, exercer actividades ou praticar actos que 
possam fazer perigar a segurança da circulação ferroviária e ou da infra-estrutura 
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ferroviária (n. 1, art.º 14). Por outro lado, nos prédios confinantes ou vizinhos das 
linhas férreas ou outras instalações ferroviárias é proibido (art.º 15 e 16.º): 

• Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação 
de árvores a distância inferior a 10 m; 

o Se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de 
materiais ou árvores for superior a 10m, a distância a salvaguardar 
deve ser igual à soma da altura dos elementos com o limite dos 10m; 

• Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5m da linha 
férrea; 

o Se a profundidade das escavações ultrapassar os 5 m de profundidade, 
a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da profundidade com 
o limite dos 5m; 

o Se a linha férrea estiver assente em aterro, não se pode fazer 
escavações senão a uma distância equivalente a uma vez e meia a 
altura do aterro; 

• Exercer nas proximidades da linha férrea qualquer actividade que possa, por 
outra forma, provocar perturbações à circulação, nomeadamente realizar 
quaisquer actividades que provoquem fumos, gases tóxicos ou que impliquem 
perigo de incêndio ou explosão; 

• Proceder ao represamento de águas dos sistemas de drenagem do caminho 
de ferro e, bem assim, depositar nesses mesmos sistemas lixos ou outros 
materiais ou para eles encaminhar águas pluviais, de esgoto e residuais e 
ainda descarregar neles quaisquer outras matérias; 

• Manter actividades de índole industrial a distância inferior a 40 m. 
 

3.2.3.7 Servidão de protecção do Aeroporto de Faro 

 
A ETAR de Faro Nascente e a ETAR de Olhão Poente são abrangidas pela servidão 
aeronáutica dos terrenos confinantes com o Aeroporto de Faro. Esta servidão definida 
pelo Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de Março, faz referência ao Plano Director do 
Aeroporto de Faro, estabelecendo medidas preventivas até à sua publicação.  
 
O Plano Director do Aeroporto de Faro foi publicado em 2007 e apresenta uma 
proposta de servidão aeronáutica. Foi contactada a Câmara Municipal de Faro no 
sentido de perceber se com a publicação do Plano Director do Aeroporto de Faro 
ocorreu alguma alteração ao Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de Março. Foi transmitido 
que este diploma legal se mantém em vigor. 
 
Deste modo, de acordo com este Decreto-Lei, a ETAR de Faro Nascente inclui-se na 
zona de protecção 2, sector 2-A e na zona de protecção 6, sector 6-A5. Nesta área as 
construções ou criações de quaisquer outros obstáculos carecem de licença prévia da 
Direcção Geral da Aviação Civil na zona 2 e no sector 6-A5 as construções ou 
criações de quaisquer outros obstáculos que ultrapassem a cota 60 m. 
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A ETAR de Olhão Poente inclui-se no sector 8B3.1 e de acordo com o Artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de Março, este sector fica sujeito às medidas preventivas 

do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro, até à aprovação do Plano Director do 

Aeroporto de Faro. Apesar do Plano Director do Aeroporto de Faro ter sido publicado 

em 2007, este diploma ainda não foi actualizado.  
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4 Enquadramento geológico-geotécnico 
4.1 Geologia e geomorfologia  

4.1.1 Informação de base 

A informação cuja consulta permitiu o enquadramento geológico-estrutural do local de 

implantação das infra-estruturas de tratamento, consistiu, de diversa bibliografia de 

especialidade, nomeadamente a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50000, folha 

53-A, editada pelos Serviços Geológicos de Portugal. 

 
 

4.1.2 Enquadramento local 

A área interessada pelo projecto está situada na zona de sapal da ria Formosa e 

encontra-se representada pela Carta Geológica de Portugal, folha 53-A, à escala 

1:50000 (ver Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Excerto da carta geológica de Portugal, folha 53-A (1/50 000) 

 

Como se pode observar na Figura 4.1, a área ocupada pelas duas instalações de 

tratamento intercepta apenas um tipo de formação geológica, designada a - Aluviões 

(Quaternário). 

 

Existem na zona depósitos aluvionares com espessuras que atingem os 20 metros, 

sobrejacentes às camadas sedimentares cretácicas e miocénicas.  

 

ETAR de Faro 
Nascente 

ETAR de 

Olhão Poente 
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4.1.3 Tectónica e Sismicidade 

Na carta de risco sísmico elaborado no âmbito dos estudos do PROTAL – Plano de 
Ordenamento do Território, identificam-se três níveis de falhas: as activas, as 
provavelmente activas e as secundárias. 

Consideram-se falhas activas as que possuem evidências de deslocamentos 
suficientemente recentes para que seja expectável a ocorrência de novos incidentes, 
num futuro relativamente próximo, que tenham impacto na comunidade.  

Já as falhas prováveis, ou potencialmente activas, são as que mostram evidências de 
deslocamento relativamente recente, mas para as quais não é possível aplicar, 
objectivamente, critérios de actividade.  

Na envolvência da área em estudo está cartografada uma falha deste tipo (a tracejado 
preto na Figura 4.2) mas a uma distância superior a 2 quilómetros. 

Em estudos de perigosidade avalia-se a capacidade dessas falhas para gerarem 
movimentos do solo, designados vibrações sísmicas fortes, ou seja, sismos de 
magnitude elevada, superior a 6 na Escala de Richter. 

De acordo com o Mapa de Intensidades Sísmicas Máximas (Direcção Geral do 
Ambiente 1975), correspondente ao período de 1902-1972, a região é caracterizada 
por uma sismicidade elevada, sendo X o máximo valor de intensidade registada (ver 
Figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Mapa de intensidades sísmicas máximas observadas 

em Portugal Continental durante o período de 1902 a 1972 

 

Os espectros de potência e, ou de resposta indicados no RSA 1983 constituem uma 
adequada aproximação para o cálculo estrutural das obras. Este regulamento 
considera o país dividido em quatro zonas que, por ordem decrescente de grau de 
sismicidade, são designadas por A, B, C e D. O coeficiente de sismicidade traduz a 
influência desse grau de sismicidade, situando-se o local em estudo na zona A (ver 
Figura 4.3), à qual corresponde o valor de 1. 
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Figura 4.3 – Mapa de zonamentos sísmicos em Portugal Continental 

Para determinação dos efeitos da acção dos sismos nas estruturas dever-se-á 
considerar que os terrenos da zona em estudo podem ser classificados num tipo de 
solo, em função da sua natureza, designado, Tipo III – solos coerentes moles e muito 
moles, solos incoerentes soltos.  

 

 

4.2 Hidrogeologia e qualidade das águas subterrâneas 

4.2.1 Características hidrogeológicas regionais 

Sob o ponto de vista hidrogeológico, esta região é caracterizada por um regime 
pluviométrico sazonal e interanual muito irregular, resultando disso um escoamento 
superficial do tipo torrencial, originando cursos de água temporários ou com caudais 
quase nulos nos meses de verão. 
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Hidrogeologicamente, a região em estudo apresenta produtividades fracas. De acordo 
com a carta retirada do Atlas do Ambiente (ver Figura 4.4), encontra-se inserida na 
zona com 100 m3/dia.km2, ou seja, o equivalente a 1,2 L/s. 

 

 

Figura 4.4 – Produtividades dos recursos aquíferos subterrâneos de Portugal Continental 
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5 Horizonte de projecto 
 

De acordo com as orientações técnicas definidas pela ÁGUAS DE PORTUGAL, 
SGPS, S.A. (adiante designada por AdP), o horizonte de projecto de obras de 
construção civil é de 30 anos, enquanto o horizonte dos equipamentos 
electromecânicos é de 15 anos. 
 

Assim, as infra-estruturas de saneamento previstas no âmbito deste estudo foram 
dimensionadas com base nos seguintes anos de referência: 
 

• ano inicial: 2014; 

• ano horizonte de projecto do equipamento: 2029; 

• ano horizonte de projecto da construção civil: 2044. 
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6 Caracterização quantitativa e qualitativa do 

afluente à ETAR de Faro/Olhão 
6.1 Contribuição doméstica urbana 
6.1.1 Considerações prévias 

 

Com o objectivo de concretizar uma das medidas de estratégia proposta pelo 

PEAASAR II, a AdP, promoveu a nível nacional o desenvolvimento de estudos para as 

regiões Norte, Centro e Sul do país, denominados “Planos Directores para a criação 

dos Sistemas Multimunicipais de Baixa de Abastecimento de Água e de Saneamento 

do Norte, Centro e Sul”. 

 

Para a realização dos trabalhos referentes à região Sul, que envolve 45 Municípios, a 

AdP adjudicou a elaboração do estudo, denominado “Baixas Sul”, ao consórcio 

liderado pela HIDROPROJECTO, e que foi constituído pela Hidroprojecto, 

Atkins/Ambio/Fase, Consulgal/ Mott Macdonald/ Sisáqua e Prospectiva. 

 

Os estudos desenvolvidos para os 45 Municípios envolvidos da Região Sul foram 

apresentados em três relatórios individualizados, que incluiram as seguintes 

actividades principais: 

 

• Relatório 1 – Caracterização, Diagnóstico e Definição de objectivos, que inclui: 

� 1ª Parte – Diagnóstico da situação actual; 

� 2ª Parte – Definição de objectivos e cenários de evolução sócio–

económica. 

 

• Relatório 2 – Concepção das soluções e investimentos, que inclui: 

� 3ª Parte – Estabelecimento dos Programas de Medidas; 

� 4ª Parte – Concepção geral das soluções técnicas e elaboração do plano 

de investimentos; 

� 5ª Parte – Determinação dos custos de operação e manutenção dos 

sistemas. 

 

• Relatório 3 – Sumário Executivo, que inclui: 

� 6ª Parte – Sumário executivo do Plano Director. 
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Dado o nível de detalhe e pormenorização do estudo em epígrafe, este foi utilizado 

como fonte de informação privilegiada na quantificação da contribuição doméstica 

urbana às infra-estruturas em análise. 

 

 

6.1.2 Evolução demográfica 
 

Para efeito da análise da previsão de evolução da população, presente em época 

baixa e época alta, a servir pelo sistema de Faro/Olhão, foram consultados os 

referidos estudos das ”Baixas Sul” relativos aos municípios de Faro, Olhão e São Brás 

de Alportel, nomeadamente, o Relatório 2 – Concepção das soluções e investimentos, 

volume II – Saneamento de Águas Residuais. 

 

Com base nos pressupostos de evolução elaborados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) e na metodologia adoptada no estudo ”Baixas Sul” para estimar a 

evolução da população residente por Município, foram constituídos três cenários 

diferentes, designados por “cenário baixo”, “cenário base” e “cenário elevado”. 

Salienta-se que o método utilizado pelo INE para a execução das projecções foi o 

método das componentes, procedendo a uma contínua actualização da população de 

acordo com as hipóteses fixadas em cada uma das componentes: fecundidade, 

mortalidade e migrações. 

 

A componente residencial da população flutuante foi estimada tendo como base a 

previsão dos alojamentos existentes de uso sazonal ou de segunda habitação e 

considerando também que existe um acréscimo de população nos alojamentos 

ocupados (população flutuante em habitação permanente). 

 

Na tabela seguinte apresenta-se a estimativa da evolução populacional para os 

município de Faro, Olhão e São Brás de Alportel, por freguesia, para o cenário base, 

aplicável ao caso em estudo. 
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Tabela 6.1 – Evolução demográfica por freguesia, cenário base 

População urbana servida 

(habitante) 

Ano 2014 Ano 2044 
Concelho Freguesia 

EB1 EA1 EB1 EA1 

Conceição 1032 1741 585 1075 

Estói 498 992 505 1124 

Santa Bárbara de Nexe 119 220 55 111 
Faro 

Faro (Sé) 27214 50901 29477 58488 

Olhão 17890 35683 20608 45202 

Pechão 2249 4180 2544 5271 Olhão 

Quelfes 177 471 41 322 

São Brás de Alportel São Brás de Alportel 10070 15734 12525 20821 

TOTAL 59248 109922 66299 132091 

1 EB – época baixa;  EA – época alta 

Fonte: “Planos Directores para a criação dos Sistemas Multimunicipais de Baixa de Abastecimento de Água e de 

Saneamento do Norte, Centro e Sul – Região Sul” 

 

 

6.1.3 Capitações e caudais 
 

Relativamente às capitações de água residual por habitante e por dia adoptadas no 

presente estudo, importa acentuar a análise efectuada e os pressupostos admitidos 

que se descrevem de seguida. 
 

Atendendo aos dados de exploração relativos ao período decorrido entre 1 de Junho 

de 2007 e 31 de Março de 2010 para a ETAR de Faro Nascente, e entre 1 de Janeiro 

de 2007 e 31 de Março de 2010 para a ETAR de Olhão Poente, facultados pela AdA, 

efectuou-se uma análise das características quantitativas da água residual afluente, 

por forma a procurar validar as actuais capitações observadas na zona em estudo e 

prever as futuras capitações de água residual para o horizonte temporal adoptado.  

 

Importa ainda referir que de acordo com a informação disponível nos relatórios de 

exploração do subsistema de Faro Nascente, desde Maio de 2009 até 27 de Janeiro 

de 2010 os valores de caudais diários de água residual afluente à ETAR foram 

estimados em função dos valores médios diários do mês de Abril, devido à interrupção 
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de fornecimento de energia eléctrica à ETAR motivada pela inoperacionalidade do PT 

(como se pode observar nas figuras 6.2 a 6.6). 

 

Foi efectuada uma primeira abordagem às capitações de água constantes no 
documento “Elementos de Base para o Dimensionamento de Infra-estruturas – 01; 
Capitações de Água no Consumidor – 01.03” [AdP, 2002], denominada cenário 
“capitações região sul – Algarve”. Foi possível proceder à classificação das freguesias 
segundo o tipo de ocupação, de acordo com as categorias disponíveis (zonas 
predominantemente urbanas, medianamente urbanas e predominantemente rurais), 
conforme se pode observar na figura seguinte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.1 – Tipologia das áreas urbanas dos municípios de Faro, Olhão e São Brás de 

Alportel 

Fonte: INE, Sistema de Informação Geográfica, 2008 

 

Com a aplicação de um factor de afluência de 0,8, obtiveram-se capitações que variam 

entre 88 e 176 L/hab.dia, no ano zero, e entre 128 e 192 L/hab.dia, no ano horizonte 

de projecto. 

 

Esta análise permitiu concluir que as capitações obtidas promovem a obtenção de 

caudais médios diários com valores que se apresentam muito aquém do cenário actual 

e consequentemente, sem aplicabilidade para o caso em apreço, como se pode 

observar na figura seguinte. 

Legenda: 

Zonas medianamente urbanas 

Zonas predominantemente rurais 

Limite de município 

Limite da freguesia 

Zonas predominantemente urbanas 

Faro  

(Sé) 

S.ta Barbara 

de  Nexe 

(S.Pedro) 

Estói 

Faro 

(Montenegro) 

Faro 

(Conceição) 

Olhão 

Pechão 
Quelfe

Moncarapacho 

São Brás de Alportel 
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Figura 6.2 – Variação do caudal médio diário de água residual afluente às actuais ETAR de 

Faro Nascente e Olhão Poente, respectivamente, para o cenário “capitações região sul – 

Algarve” 

 

Em alternativa a esta abordagem, os caudais médios diários afluentes às ETAR foram 

calculados através da aplicação das capitações apuradas no estudo das ”Baixas Sul”, 

nomeadamente, os valores de 365 L/hab.dia, 240 L/hab.dia e 286 L/hab.dia para os 

municípios de Faro, Olhão e São Brás de Alportel, respectivamente, e para o horizonte 

temporal considerado. 
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Com base na figura seguinte, é possível constatar que este cenário, denominado 

“capitações baixas sul” admite uma evolução de caudal bastante optimista, ou seja, 

admite um aumento de caudal da ordem dos 100%. Actualmente não se dispõe de 

informação suficiente que permita corroborar tal ocorrência nos próximos 30 anos. 
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Figura 6.3 – Variação do caudal médio diário de água residual afluente às actuais ETAR de 

Faro Nascente e Olhão Poente, respectivamente, para o cenário “capitações baixas sul” 

 

A terceira abordagem a esta estimativa contemplou a média aritmética entre o valor 

das capitações apuradas nos dois cenários anteriores, ou seja, entre as capitações da 

AdP para a “Região Sul – Algarve” e as capitações determinadas no estudo das 

“Baixas Sul”, denominado cenário “capitações médias”. Obtiveram-se valores que 

variam entre 172 e 271 L/hab.dia, no ano zero, e entre 192 e 279 L/hab.dia, no ano 

horizonte de projecto. 
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Esta análise permitiu concluir que as capitações obtidas promovem a obtenção de 

valores de caudais médios diários que descrevem objectivamente o actual cenário de 

afluência às ETAR, mas que comprometem claramente a situação futura. 

 

ETAR de Faro Nascente

0

10000

20000

30000

40000

50000

Ju
n-

07
Ju

l-0
7

A
go

-0
7

S
et

-0
7

O
ut

-0
7

N
ov

-0
7

D
ez

-0
7

Ja
n-

08
F

ev
-0

8
M

ar
-0

8
A

br
-0

8
M

ai
-0

8
Ju

n-
08

Ju
l-0

8
A

go
-0

8
S

et
-0

8
O

ut
-0

8
N

ov
-0

8
D

ez
-0

8
Ja

n-
09

F
ev

-0
9

M
ar

-0
9

A
br

-0
9

M
ai

-0
9

Ju
n-

09
Ju

l-0
9

A
go

-0
9

S
et

-0
9

O
ut

-0
9

N
ov

-0
9

D
ez

-0
9

Ja
n-

10
F

ev
-1

0
M

ar
-1

0

Caudal

(m3/dia)

Caudal médio diário (2007 - 2008) (m3/dia) Caudal médio diário EB Ano Zero (2014)

Caudal médio diário EB HP (2040) Caudal médio diário EA Ano Zero (2014)

Caudal médio diário EA HP (2040)  
ETAR de Olhão Poente

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

Ja
n-

07
F

ev
-0

7
M

ar
-0

7
A

br
-0

7
M

ai
-0

7
Ju

n-
07

Ju
l-0

7
A

go
-0

7
S

et
-0

7
O

ut
-0

7
N

ov
-0

7
D

ez
-0

7
Ja

n-
08

F
ev

-0
8

M
ar

-0
8

A
br

-0
8

M
ai

-0
8

Ju
n-

08
Ju

l-0
8

A
go

-0
8

O
ut

-0
8

N
ov

-0
8

D
ez

-0
8

Ja
n-

09
F

ev
-0

9
M

ar
-0

9
A

br
-0

9
M

ai
-0

9
Ju

n-
09

Ju
l-0

9
A

go
-0

9
S

et
-0

9
O

ut
-0

9
N

ov
-0

9
D

ez
-0

9
Ja

n-
10

F
ev

-1
0

M
ar

-1
0

Caudal
(m3/dia)

Caudal médio diário (2007 - 2008) (m3/dia) Caudal médio diário EB Ano Zero (2014)

Caudal médio diário EB HP (2040) Caudal médio diário EA Ano Zero (2014)

Caudal médio diário EA HP (2040)  

Figura 6.4 – Variação do caudal médio diário de água residual afluente às actuais ETAR de 

Faro Nascente e Olhão Poente, respectivamente, para o cenário “capitações médias” 

 

A última abordagem teve por base as capitações aferidas no estabelecimento dos 

dados de base das actuais ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente, valores da ordem 

dos 335 e 225 L/hab.dia, respectivamente. De facto, de acordo com a Figura 6.5 e a 

Figura 6.6, é possível concluir que este cenário traduz adequadamente a situação 

actual de afluência às ETAR e salvaguarda a estimativa de caudais efectuada para os 

anos subsequentes. 
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Figura 6.5 – Variação do caudal médio diário de água residual afluente à actual ETAR de Faro 

Nascente entre Junho de 2007 e Março de 2010 – cenário “capitações dados de base das 

actuais ETAR” 
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Figura 6.6 – Variação do caudal médio diário de água residual afluente à actual ETAR de 

Olhão Poente entre Janeiro de 2007 e Março de 2010 – cenário “capitações dados de base das 

actuais ETAR” 

 

Com base nos pressupostos anteriores e na última análise efectuada (capitações 

adoptadas de 335 e 225 L/hab.dia para Faro e Olhão, respectivamente), resumem-se 

na Tabela 6.2 os valores dos caudais médios diários estimados para época alta e 

época baixa nos anos 2014 e 2044.  
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Tabela 6.2 – Estimativa dos caudais médios diários de água residual de origem urbana 

afluentes ao sistema de Faro/Olhão para os anos 2014 e 2044 

Caudais médios diários  

(m3/dia) 

Ano 2014 Ano 2044 
Sistema de Faro/Olhão 

EB1 EA1 EB1 EA1 

Cenário 1 e 2 

ETAR de Faro/Olhão 17605 19663 32371 38750 

Cenário 3 

ETAR de Faro Nascente 

Conceição 346 196 583 360 

Estói 167 169 332 376 

Santa Bárbara de Nexe 40 18 74 37 

Faro (Sé) 9117 9875 17052 19593 

São Brás de Alportel 3373 4196 5271 6975 

Sub-total 13042 14454 23312 27342 

ETAR de Olhão Poente 

Olhão 4018 4628 8014 10152 

Pechão 505 571 939 1184 

Quelfes 40 9 106 72 

Sub-total 4563 5209 9059 11408 

1 EB - Época Baixa; EA - Época Alta 

 

Os caudais de infiltração, que se apresentam na Tabela 6.3, foram estimados com 

base na aplicação de uma percentagem, sobre o caudal médio diário afluente em 

época alta, variável entre 40% e 50%, atribuída de acordo com as indicações do 

estudo “Baixas Sul”. 
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Tabela 6.3 - Caudais de infiltração afluentes ao sistema de Faro/Olhão para os anos 2014 e 

2044 

Caudais de infiltração 

(m3/dia) Sistema de Faro/Olhão % 

Ano 2014 Ano 2044 

Cenário 1 e 2 

ETAR de Faro/Olhão - 14654 17459 

Cenário 3 

ETAR de Faro Nascente 

Conceição 40 233 144 

Estói 40 133 151 

Santa Bárbara de Nexe 40 29 15 

Faro (Sé) 50 8526 9797 

São Brás de Alportel 40 2108 2790 

Sub-total - 11030 12896 

ETAR de Olhão Poente 

Olhão 40 3206 4061 

Pechão 40 376 473 

Quelfes 40 42 29 

Sub-total - 3624 4563 

 

Os caudais de ponta de origem urbana foram estimados através da aplicação de 

factores de ponta instantâneos, calculados a partir da expressão definida no artigo 

125.º do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e de Drenagem de Águas Residuais (Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 

Agosto): 

Pop
Fp

60
5,1 +=  

em que, 
   
Fp – factor de ponta instantâneo; 
Pop – população servida. 
 
 
Na Tabela 6.4 sistematizam-se os principais parâmetros que caracterizam 

quantitativamente as afluências ao sistema de Faro/Olhão, nos anos 2014 e 2044. 
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 Tabela 6.4 – Caudais médios, de infiltração, de ponta e máximos, de origem urbana, afluentes 

ao sistema de Faro/Olhão 

Ano 2014 Ano 2044 
Parâmetro Unidade 

EB1 EA1 EB1 EA1 

Cenário 1 e 2 

ETAR de Faro/Olhão 

Caudal médio m3/dia 17605 32371 19663 38750 

Caudal de infiltração m3/dia 14654 14654 17459 17459 

Caudal médio com infiltração m3/dia 32258 47024 37123 56210 

Factor de ponta - 1,75 1,68 1,73 1,66 

Caudal de ponta m3/h 1281 2267 1420 2688 

m3/h 1892 2878 2147 3416 
Caudal máximo 

L/s 525 799 596 949 

Cenário 3 

ETAR de Faro Nascente 

Caudal médio m3/dia 13042 23312 14454 27342 

Caudal de infiltração m3/dia 11030 11030 12896 12896 

Caudal médio com infiltração m3/dia 24072 34342 27350 40238 

Factor de ponta - 1,80 1,73 1,79 1,71 

Caudal de ponta m3/h 980 1678 1077 1948 

m3/h 1440 2137 1615 2485 
Caudal máximo 

L/s 400 594 449 690 

ETAR de Olhão Poente 

Caudal médio m3/dia 4563 9059 5209 11408 

Caudal de infiltração m3/dia 3624 3624 4563 4563 

Caudal médio com infiltração m3/dia 8186 12683 9772 15972 

Factor de ponta - 1,92 1,80 1,89 1,77 

Caudal de ponta m3/h 365 679 411 840 

m3/h 516 830 601 1030 
Caudal máximo 

L/s 143 231 167 286 

1 EB - Época Baixa; EA - Época Alta 
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6.1.4 Cargas poluentes 
 

Foram admitidas as capitações de carga poluente que se apresentam na Tabela 6.5, 

com as quais se estimaram as respectivas concentrações e cargas poluentes de 

origem urbana para os anos de referência – 2014 e 2044. 

 

Tabela 6.5 – Capitações, concentrações e cargas poluentes consideradas para a 

caracterização do efluente urbano 

Cargas afluentes 

Ano 2014 Ano 2044 Parâmetro2 Unidade Capitações utilizadas3 

EB1 EA1 EB1 EA1 

Cenário 1 e 2 

ETAR de Faro/Olhão 

SST kg/dia 70 g/HE/dia 4147 7695 4644 9269 

CBO5 kg/dia 60 g/HE/dia 3555 6595 3980 7945 

CQO kg/dia 150 g/HE/dia 8887 16488 9951 19862 

Nt kg/dia 13 g/HE/dia 770 1429 862 1721 

Pt kg/dia 2 g/HE/dia 118 220 133 265 

CF NMP/dia 1,0x1012 NMP/HE/dia 5,9x1016 1,1x1017 6,6x1016 1,3x1017 

Cenário 3 

ETAR de Faro Nascente 

SST kg/dia 70 g/HE/dia 2725 4871 3020 5713 

CBO5 kg/dia 60 g/HE/dia 2336 4175 2589 4897 

CQO kg/dia 150 g/HE/dia 5840 10438 6472 12243 

Nt kg/dia 13 g/HE/dia 506 905 561 1061 

Pt kg/dia 2 g/HE/dia 78 139 86 163 

CF NMP/dia 1,0x1012 NMP/HE/dia 3,9x1016 7,0x1016 4,3x1016 8,2x1016 

ETAR de Olhão Poente 

SST kg/dia 70 g/HE/dia 1422 2823 1623 3556 

CBO5 kg/dia 60 g/HE/dia 1219 2420 1392 3048 

CQO kg/dia 150 g/HE/dia 3047 6050 3479 7619 

Nt kg/dia 13 g/HE/dia 264 524 302 660 

Pt kg/dia 2 g/HE/dia 41 81 46 102 
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Cargas afluentes 

Ano 2014 Ano 2044 Parâmetro2 Unidade Capitações utilizadas3 

EB1 EA1 EB1 EA1 

CF NMP/dia 1,0x1012 NMP/HE/dia 2,0x1016 4,0x1016 2,3x1016 5,1x1016 

1 EB - Época Baixa; EA - Época Alta 
2 SST – sólidos suspensos totais; CBO5 – carência bioquímica em oxigénio; CQO – carência química em oxigénio; Nt – azoto 

total; Pt – fósforo total; CF – coliformes fecais 
3 HE – habitante equivalente; NMP – número mais provável 

 
 

6.2 Contribuição industrial 
 

Atendendo à informação disponível, admitiu-se que na zona drenada não existem 
indústrias com significado sob o ponto de vista da produção de águas residuais. 
 

 

6.3 Contribuição de fossas sépticas 
 

De acordo com informação da AdA, a ETAR de Faro/Olhão irá receber as lamas 

resultantes da limpeza de fossas sépticas existentes nos concelhos de Faro e de 

Olhão, proveniente, quer de habitações isoladas, quer de núcleos de habitação 

dispersa.  

 

No entanto, não tendo sido possível apurar as características quantitativas e 

qualitativas relativas ao conteúdo das fossas sépticas, considerou-se, para efeitos do 

estabelecimento dos dados de base, a informação constante na tabela seguinte, 

correspondente à recepção diária de dois veículos limpa-fossas provenientes de cada 

concelho, num total de 20 m3/dia, distribuído equitativamente pelas duas ETAR no 

caso do cenário 3. 
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Tabela 6.6 – Características quantitativas e qualitativas associadas às lamas provenientes de 

fossas sépticas 

Parâmetros1 Unidade Valor 

Características associadas à composição do conteúdo das fossas sépticas 

Concentrações2 

CBO5 mg/L 1 750 

CQO mg/L 3 750 

SST mg/L 10 000 

Nt mg/L 212 

Pt mg/L 63 

Características quantitativas e qualitativas 

Caudal médio m3/dia 20 

Cargas 

CBO5 kg/dia 200 

CQO kg/dia 35 

SST kg/dia 75 

Nt kg/dia 4,2 

Pt kg/dia 1,3 

Equivalente populacional HE3 583 

1 SST – sólidos suspensos totais; CBO5 – carência bioquímica em oxigénio; CQO – carência química em oxigénio;  

Nt – azoto total; Pt – fósforo total 
 

2 Fonte: Adaptado de Crities & Tchobanoglous. Small and Decentralized Wastewater Management Systems. McGraw 

Hill, 1998, e com base na experiência da HIDROPROJECTO 
3 HE – habitante equivalente 

 

Salienta-se que a população equivalente foi estimada com base na carga total afluente 

em CBO5, admitindo uma capitação de 60 g/hab.eq./dia. 
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6.4 Caracterização da água residual afluente ao sistema de 

Faro/Olhão 
 

Em anexo (Anexo I) apresentam-se as principais características qualitativas e 

quantitativas associadas ao afluente ao sistema de Faro/Olhão, que resultaram dos 

valores apurados nas secções anteriores. 

 

 

6.5 Aspectos associados à qualidade do afluente à ETAR 
 

Como indicadores da tratabilidade da água residual afluente ao sistema de Faro/Olhão 

determinaram-se as relações entre os parâmetros CBO5, CQO, N e P, considerando, 

por um lado, os caudais e as concentrações associadas à água residual urbana 

isoladamente, e, por outro, as alterações associadas à contribuição dos efluentes 

provenientes das fossas sépticas os valores obtidos são apresentados na Tabela 6.7. 

 

Tabela 6.7 – Indicadores de tratabilidade do afluente ao sistema de Faro/Olhão 

Cargas afluentes 

Ano 2014 Ano 2044 Parâmetro3 

EB2 EA2 EB2 EA2 

Contribuição urbana 

Relação CBO5/N/P1 

CBO5 100 100 100 100 

N 22 22 22 22 

P 3,3 3,3 3,3 3,3 

Relação CBO5/N 4,6 4,6 4,6 4,6 

Relação CBO5/CQO 0,4 0,4 0,4 0,4 

Contribuição urbana e dos efluentes provenientes das fossas sépticas 

Relação CBO5/N/P1 

CBO5 100 100 100 100 

N 22 22 22 22 

P 3,3 3,3 3,3 3,3 
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Cargas afluentes 

Ano 2014 Ano 2044 Parâmetro3 

EB2 EA2 EB2 EA2 

Relação CBO5/N 4,6 4,6 4,6 4,6 

Relação CBO5/CQO 0,4 0,4 0,4 0,4 

1 Os valores apresentados para o azoto e o fósforo foram estimados comparativamente aos da CBO5, à qual se atribuiu 

um valor de 100 
2 EB - Época Baixa; EA - Época Alta 

 

A relação obtida entre a matéria orgânica e os nutrientes (CBO5:N:P), em cada um dos 

cenários analisados, é inferior à relação de referência 100:5:1, pelo que, a inclusão, do 

efluente proveniente das fossas sépticas não limitará a remoção biológica da matéria 

carbonácea, indiciando boas condições de equilíbrio para o desenvolvimento de 

biomassa bacteriana.  

 

Por outro lado, os valores estimados para a relação CBO5/CQO encontram-se dentro 

do intervalo 0,3 - 0,8 que caracteriza os efluentes biodegradáveis. De modo idêntico, a 

relação CBO5/N, superior a 3,5, é compatível com a remoção biológica de azoto, 

garantindo uma desnitrificação efectiva do efluente tratado. 

 

Importa referir que, no que respeita ao parâmetro condutividade, a caracterização 

qualitativa disponibilizada pela AdA relativa aos afluentes às ETAR de Faro Nascente 

(campanhas efectuadas a 11 e 12 de Dezembro de 2008) e Olhão Poente (campanhas 

efectuadas a 15 e 16 Dezembro de 2008), apresenta valores máximos da ordem dos 

10,7 e 41,7 mScm-1, respectivamente, o que é justificado pela entrada de caudais de 

água salgada nos sistemas, em períodos de preia mar. Em períodos de baixa mar os 

valores de condutividade variam entre 0,06 e 5,25 mScm-1 na ETAR de Faro Nascente 

e de 0,9 e 36,8 mScm-1 na ETAR de Olhão Poente.  

 

A presença de água do mar em redes de drenagem de água residual contribui para o 

aumento significativo da concentração de cloretos e sulfatos. De acordo com os 

resultados das campanhas de caracterização analítica efectuadas, os valores de 

cloretos presentes na água residual afluente à ETAR de Faro Nascente variam entre 

0,1 e 1,3 g/L, em períodos de baixa mar, atingindo uma concentração máxima de 5 

g/L, em períodos de preia mar. Na ETAR de Olhão Poente os valores de cloretos 

presentes na água residual variam entre 0,2 e 3 g/L, em períodos de baixa mar, 

atingindo uma concentração máxima de 9 g/L, em períodos de preia mar. É de 

salientar que, concentrações acima da faixa 5,0 - 7,5 g/L de cloretos, influenciam não 

só o funcionamento dos sistemas interceptores (probabilidade de formação de 

concentrações elevadas de H2S), mas, também, o desempenho dos processos 
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biológicos da futura ETAR de Faro/Olhão (dificuldade de formar flocos biológicos com 

a consequente limitação na separação sólido-líquido). Deste modo, a qualidade do 

efluente tratado poderá ser seriamente afectada. 
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7 Concepção e dimensionamento das infra-estruturas 
de transporte 

7.1 Concepção geral das infra-estruturas de saneamento 
7.1.1 Considerações prévias 

 

Atendendo a que as actuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente se encontram 

a uma cota altimétrica semelhante e consideravelmente baixa (entre 3 e 3,5 m), será 

impossível promover o transporte das águas residuais entre ambas as cidades, tanto 

num sentido como noutro, sem recurso a sistemas elevatórios. 

 

Adicionalmente, existem elevados constrangimentos ao traçado que decorrem da 

passagem nas imediações de uma linha ferroviária e da estrada nacional EN125, que 

se desenvolvem paralelamente à costa. 

 

Por outro lado, as cotas muito baixas da zona a Sul da linha de caminho de ferro e as 

salinas existentes levaram ao desenvolvimento de uma solução alternativa, a qual 

terá, obrigatoriamente, pelo menos, dois atravessamentos, tanto da linha de caminho 

de ferro, como da estrada nacional EN125. 

 

Nestas circunstâncias, as soluções preconizadas podem ser divididas em dois grupos, 

ambos prevendo a construção de uma estação elevatória à cabeça do emissário. O 

primeiro antevê a elevação da totalidade das águas residuais domésticas para uma 

câmara de transição localizada a meio percurso, coincidente com um ponto alto, e a 

drenagem gravítica até à ETAR através de: (i) emissários gravíticos, ou (ii) sifões 

invertidos. O segundo a elevação da totalidade das águas residuais domésticas para 

um ponto de entrega, a definir, localizado na ETAR de Faro/ Olhão.  

 

Apesar de um sifão invertido ser um órgão especialmente vulnerável à ocorrência de 

deposições dos sólidos em suspensão transportados pela água residual, considera-se 

que, neste caso, estes riscos estão minimizados e a adopção desta solução é 

justificável devido aos seguintes factores: 

 

• a topografia do terreno não apresenta desníveis significativos; 

• as inclinações são reduzidas; 

• o caudal afluente está regularizado e é gradado a montante, na estação 

elevatória; 
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Em alternativa à solução de sifão invertido será também considerada a possibilidade 

de construção de um emissário gravítico (funcionamento em superfície livre), sendo 

constituído por uma tubagem única. 

 

Ressalva-se, contudo, que a concepção da solução de transporte só poderá ser 

definida após o levantamento topográfico, o qual será efectuado numa fase posterior 

dos estudos. 

 

O facto do escoamento, tanto nas condutas elevatórias, como nos sifões invertidos, se 

processar sob pressão, poderá motivar a ocorrência de condições que propiciem a 

produção significativa de sulfuretos, tornando-se indispensável uma avaliação cuidada 

do comportamento sanitário do sistema, no sentido de salvaguardar a instalação de 

sistemas de controlo sanitário. 

 
 

7.1.2 Traçado 
7.1.2.1 Considerações gerais 

 
Além da Estradas de Portugal, S.A. levantar fortes condicionalismos à implantação de 

condutas ao longo da sua plataforma, a implantação do emissário ao longo da estrada 

nacional EN125 tem constrangimentos acrescidos, dado tratar-se de uma via de 

tráfego intenso e de já existirem muitas infra-estruturas ao longo do seu traçado, tanto 

à superfície, como no subsolo. 

 

A HIDROPROJECTO, tendo em consideração a localização do traçado de uma 

solução alternativa cujo traçado se localiza na totalidade a sul da linha de caminho de 

ferro, contactou a Rede Ferroviária Nacional (REFER) de modo a obter a largura da 

faixa de protecção a respeitar para implantação de condutas junto à linha de caminho 

de ferro. Segundo a REFER (ver fax datado de 12 de Novembro de 2009 em anexo – 

Anexo II), de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei 276/2003 

de 4 de Novembro, é proibido qualquer construção, edificação, aterro, depósitos de 

materiais ou plantação de árvores numa faixa de 10m medida a partir do limite do 

terreno Domínio Público Ferroviário. 

 

A análise da carta militar à escala 1:25 000 e ortofotomapas, complementada com a 

visita ao local, indiciam que o transporte de água residual entre Faro e Olhão poderá 

ser realizada por intermédio de dois traçados alternativos (solução A e solução B). Os 
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critérios de concepção subjacentes a cada uma destas soluções, cujo traçado é 

apresentado na Figura 7.1, são os seguintes: 

 

• a solução A prevê que parte do traçado (na zona junto a Olhão) se desenvolva 

a Sul da linha de caminho de ferro, a uma cota bastante próxima do nível 

médio da água do mar e junto às salinas; 

 

• a solução B, apresenta a menor extensão de condutas, no entanto 

desenvolvendo-se inteiramente a sul da linha de caminho de ferro, em parte 

junto às salinas existentes. 

 

Preconiza-se que a solução A de transporte de água residual seja implantada em 

valas ao longo das estradas e caminhos municipais, de modo a facilitar o acesso às 

infra-estruturas, tanto para a sua construção em fase de obra, como para a sua 

manutenção em fase de exploração. 

 

Na solução B, a Sul da linha de caminho de ferro, prevê-se, sempre que possível, que 

a conduta elevatória seja implantada em caminhos secundários ou em terrenos 

privados. No entanto, existem troços cuja localização do traçado devido à faixa de 

protecção da REFER e às salinas adjacentes, se situam muito próximo das últimas, 

podendo dificultar o acesso às infra-estruturas, tanto para a sua construção em fase 

de obra, como para a sua manutenção em fase de exploração. 

 

Os atravessamentos, tanto da EN125 como da linha de caminho de ferro, deverão ser 

executados por perfuração horizontal, respeitando as profundidades e faixas de 

protecção necessárias. 
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Figura 7.1 – Traçados – soluções A e B, aplicáveis aos cenários 1 e 2 

 

Os traçados propostos implicarão o atravessamento de algumas linhas de água, 

designadamente da ribeira de Bela–Mandil e da ribeira da Meia-Légua. Preconiza-se 

que esses atravessamentos sejam realizados, sempre que possível sob o leito da 

ribeira. 

 

A transição entre o escoamento em pressão e o escoamento em superfície livre, ou 

entre as condutas elevatórias e os sifões invertidos, será efectuada numa câmara de 

transição ventilada (CT), construída em anéis de betão pré-fabricados no primeiro 

caso, e em betão armado no segundo. 

 

Nos pontos seguintes faz-se uma análise mais detalhada de cada solução de traçado 

tendo em conta os dois cenários aplicáveis. Anexos ao estudo prévio encontram-se os 

desenhos de implantação, em carta militar, das duas soluções de transporte 

equacionadas, tendo em conta cada um dos cenários. 
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7.1.2.2 Cenário 1 - solução A 

 

A solução de transporte referente à solução A, compreende uma conduta elevatória no 

troço inicial, com 3780 m de extensão, seguida por um troço gravítico, com 1305 m de 

extensão. Considera-se que existem duas hipóteses possíveis para o troço gravítico, 

que diferem a nível da respectiva concepção em perfil: (i) uma primeira hipótese em 

sifão invertido, (ii) uma segunda hipótese em emissário gravítico. 

 

De acordo com o perfil de terreno gerado com recurso à análise da carta militar, a 

diferença de cotas entre o ponto mais alto do perfil, onde será efectuada a transição 

para escoamento gravítico, e o terreno onde ficará implantada a ETAR, é da ordem 

dos 7,5 m, sendo os últimos 390 m do traçado a montante da ETAR, caracterizados 

por uma topografia praticamente plana, sem diferenças de cota significativas. A 

solução de sifão invertido permitirá a minimização da profundidade de assentamento 

das tubagens, minimizando-se consequentemente os trabalhos de movimentação de 

terras e de construção de caixas de visita, sendo esta a sua principal vantagem. Por 

outro lado, de modo a garantir que as velocidades de escoamento de auto-limpeza 

estão asseguradas para a gama de caudais expectável (época alta / época baixa, a 

ajustar ao modo de funcionamento que vier a ser adoptado na EE1) a solução de sifão 

invertido implicará a construção de duas tubagens em paralelo. Acresce também como 

inconveniente que, de modo a garantir que existe suficiente carga hidráulica entre a 

câmara de entrada no sifão e o ponto de descarga na ETAR, poderá haver a 

necessidade de construir uma câmara de entrada elevada, e tal terá implicações em: 

(i) aumento do custo de construção civil, (ii) necessidade de selecção de terreno e 

possível expropriação para implantação desta estrutura, (iii) aumento da altura de 

elevação das bombas da EE1, com consequente aumento do custo energético 

daquela estação (ressalva-se contudo que, com a solução de sifão invertido, será 

possível entregar a água residual na ETAR a uma cota mais elevada do que com a 

solução de emissário gravítico). 

 

A solução de emissário gravítico terá como principal inconveniente as profundidades 

de assentamento das tubagens, potencialmente elevadas, especialmente no troço 

mais próximo à ETAR. Por outro lado, os inconvenientes do funcionamento em sifão 

invertido, nomeadamente possíveis problemas de auto-limpeza, serão eliminados. 

Acresce também como vantagem significativa do emissário gravítico, permitir uma 

maior flexibilidade de exploração, em função da gama de caudais a transportar que 

venha a ser adoptada na fase de exploração do sistema. 
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O levantamento topográfico clássico ao longo do traçado escolhido possibilitará 

aperfeiçoar as duas soluções e decidir sobre a mais vantajosa. 

 

O pré-dimensionamento da solução A, para as duas hipóteses consideradas, é 

apresentado nos Quadros III.1, III.2 e III.3 – Anexo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 – Solução A - Esquema hidráulico do transporte de águas residuais – hipótese 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 – Solução A - Esquema hidráulico do transporte de águas residuais – hipótese 2 

 

Troço 1 

 

O primeiro troço, terá início na estação elevatória EE1 a construir no recinto da actual 

ETAR de Olhão Poente, desenvolve-se primeiro paralelamente à linha de caminho de 

ferro, a Sul desta, e depois inflecte para Norte até Cova da Onça, local onde volta a 

inflectir para Oeste até ao ponto mais alto situado em Gional, à cota 11 m.  

 

Na parte inicial deste primeiro troço prevê-se o atravessamento da ribeira de Bela-

Mandil e, sensivelmente a meio percurso, o atravessamento, primeiro da linha de 

caminho de ferro, e depois da estrada nacional EN125. Na parte final do troço prevê-

se, ainda, o atravessamento da ribeira da Meia-Légua. O atravessamento das ribeiras 
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preconiza-se ser enterrado em vala sob o leito da ribeira, e com a conduta amarrada 

ao passadiço da passagem hidráulica ou da ponte, respectivamente.  

 

O troço inicial, até ao atravessamento da linha de caminho de ferro, desenvolve-se ao 

longo de um caminho de terra batida. Os restantes troços, ao longo de estradas 

municipais pavimentadas. 

 

Troço 2 – Hipótese 1 

 

O segundo troço, que corresponde ao sifão invertido, é composto por duas tubagens 

implantadas em paralelo. Terá início no ponto mais alto do percurso localizado em 

Gional, desenvolvendo-se por uma estrada municipal perpendicularmente à EN125 até 

à futura ETAR de Faro/Olhão.  

 

Imediatamente antes da chegada à ETAR prevê-se, primeiro o atravessamento da EN 

125 e, depois, o da linha de caminho de ferro. 

 

Troço 2 – Hipótese 2 

 

O segundo troço em emissário gravítico é composto por uma tubagem única, seguindo 

o traçado em planta igual ao da hipótese 1, descrita acima. 

 
 

7.1.2.3 Cenário 1 - solução B 

 
A solução de transporte referente à solução B, compreende uma única conduta 

elevatória na totalidade da sua extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 – Solução B - Esquema hidráulico do transporte de águas residuais 
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Troço 1 

 

Este troço terá início na estação elevatória EE1 a construir no recinto da actual ETAR 

de Olhão Poente, desenvolvendo-se similarmente ao troço 1 da solução A, divergindo 

no ponto onde a solução A atravessa a linha de caminho de ferro para Norte. No caso 

da solução B, a conduta elevatória continua paralelamente a linha de caminho de 

ferro, a sul desta. 

 

Na parte final deste troço, a conduta elevatória inflecte para Sul, ao longo de uma 

estrada municipal perpendicularmente à EN125 até à futura ETAR de Faro/Olhão 

 

Preconiza-se o atravessamento de uma linha de água em que a tubagem deverá ser, 

se possível, instalada sob o leito da linha de água. 

 

Sempre que possível, a conduta elevatória será implantada em caminhos secundários 

ou em terrenos privados. No entanto, como referido anteriormente, existem troços cuja 

localização do traçado devido à faixa de protecção da REFER e às salinas adjacentes, 

se situam muito próximo das ultimas, dificultando o acesso às infra-estruturas, tanto 

para a sua construção em fase de obra, como para a sua manutenção em fase de 

exploração. 

 
 

7.1.2.4 Cenário 2 - Solução A 

 

A solução de transporte referente à solução A, tendo em conta o cenário 2, 

compreende uma conduta elevatória no troço inicial (extensão 2400 m), seguida por 

um troço gravítico (extensão 2690 m). Similarmente à situação do cenário 1, também 

aqui, devido à topografia analisada da carta militar, se colocam duas hipóteses para o 

troço gravítico: (i) sifão invertido ou (ii) emissário gravítico, sendo colocadas neste 

aspecto, considerações similares às tecidas para a solução A do Cenário 1. Há 

contudo que ter em conta que o troço gravítico deste cenário (2690 m) é mais extenso 

do que o do cenário 1 (1305 m), e a diferença de cotas entre o ponto alto do perfil e o 

terreno de implantação da ETAR é idêntica, sendo aproximadamente de 7,5 m, o que 

tem as seguintes implicações: (i) na solução sifão invertido existe menor perda de 

carga disponível para se processar o escoamento, (ii) na solução de emissário 

gravítico existe menor inclinação média disponível (inclinação média de 0,28 %). 
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Figura 7.5 – Esquema hidráulico do transporte de águas residuais, entre Faro Nascente e 

Olhão Poente, referente ao cenário 2 – solução A – hipótese 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 – Esquema hidráulico do transporte de águas residuais, entre Faro Nascente e 

Olhão Poente, referente ao cenário 2 – solução A – hipótese 2 

 

Troço 1 

 

Correspondendo à conduta elevatória, terá início na estação elevatória EE1 a construir 

no recinto da actual ETAR de Faro Nascente, desenvolvendo-se perpendicularmente à 

linha de caminho de ferro até Gional, e daí, paralelamente à linha de caminho de ferro, 

até ao ponto mais alto que se localiza na zona de Mato Joinal.  

 

Na parte final deste primeiro troço prevê-se o atravessamento da  ribeira da Meia-

Légua, e na parte inicial, o atravessamento, primeiro da linha de caminho de ferro, e 

depois da estrada nacional EN125. O atravessamento da ribeira deverá ser efectuado, 

se possível, com a conduta amarrada ao passadiço da ponte ou passagem hidráulica. 
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Troço 2 – hipótese 1 

 

O segundo troço (sifão invertido), é composto por duas tubagens implantadas em 

paralelo com diâmetros diferentes. Terá início no ponto mais alto do percurso e 

desenvolve-se por uma estrada municipal, paralelamente à EN125. Na zona de Cova 

da Onça inflecte para Sul atravessando primeiro a EN125 e depois a linha de caminho 

de ferro. Após estes atravessamentos, os dois ramos do sifão invertido inflectem para 

Nascente, e desenvolvem-se paralelamente à linha de caminho de ferro, por um 

caminho de terra batida, até chegarem à futura ETAR de Faro/Olhão.  

 

Imediatamente antes da chegada à ETAR há um atravessamento da Ribeira Bela-

Mandil que deverá ser enterrado em vala sob o leito da ribeira. 

 

Troço 2 – hipótese 2 

 

O segundo troço em emissário gravítico é composto por uma tubagem única, seguindo 

o traçado em planta igual ao da hipótese 1, descrita acima. 

 

 

7.1.2.5 Cenário 2 - solução B 

 

A solução de transporte referente à solução B, compreende uma única conduta 

elevatória na totalidade da sua extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 – Solução B - Esquema hidráulico do transporte de águas residuais. 
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Este troço terá início na estação elevatória EE1 a construir no recinto da actual ETAR 

de Faro Nascente, desenvolvendo-se similarmente ao troço 1 da solução A, divergindo 

no ponto onde a solução A atravessa a linha de caminho de ferro para Norte. No caso 
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da solução B, a conduta elevatória continua paralelamente a linha de caminho de 

ferro, a sul desta. 

 

Na parte final deste troço, a conduta elevatória inflecte para Norte, ao longo de um 

caminho de terra batida perpendicularmente à EN125 até à futura ETAR de 

Faro/Olhão 

 

Preconiza-se o atravessamento de uma linha de água em que a tubagem deverá ser, 

se possível, instalada sob o leito da linha de água. 

 

Sempre que possível, a conduta elevatória será implantada em caminhos secundários 

ou em terrenos privados. No entanto, como referido anteriormente, existem troços cuja 

localização do traçado devido à faixa de protecção da REFER e às salinas adjacentes, 

se situam muito próximo das ultimas, dificultando o acesso às infra-estruturas, tanto 

para a sua construção em fase de obra, como para a sua manutenção em fase de 

exploração. 

 

Em anexo apresentam-se desenhos esquemáticos, ilustrativos das soluções acima 

descritas. 

 
 

7.1.3 Materiais das tubagens 
 

Preconiza-se que o material das tubagens a adoptar seja, em cada caso, o seguinte: 

 

• condutas elevatórias: na presente fase do estudo, considerou-se que as condutas 

elevatórias seriam em PEAD, de classe de pressão 1,0 MPa (PN 10). Numa fase 

mais avançada dos trabalhos, poderá vir a ser considerado o PEAD, de classe de 

pressão 0,6 MPa (PN 6), em função das conclusões que advenham da análise aos 

regimes transitórios; 

 

• emissários gravíticos: como o escoamento se processa em superfície livre, a 

tubagem tem de resistir às acções provocadas pelo solo, nomeadamente à 

compressão diametral e à flexão. Assim, o material a utilizar deverá ser o PEAD 

SDR 26 (correspondente a uma classe de rigidez circunferencial SN5) para 

profundidades inferiores a 5 metros e o ferro fundido FFD para profundidades iguais 

ou superiores; 
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• sifões invertidos: nestas tubagens o escoamento é gravítico e processa-se  sob 

pressão pelo que o material deverá ser o PEAD, de classe de pressão 0,6 MPa 

(PN 6); 

 

• atravessamentos de infra-estruturas por perfuração horizontal: nestes 

atravessamentos as tubagens deverão estar protegidas por uma manga de 

manilhas de betão. 

 

A utilização de PEAD justifica-se pelo facto de dispensar a construção de maciços de 

amarração ao longo do percurso e por não existirem juntas de ligação entre tubagens, 

o que o torna um material de elevada estanqueidade, minimizando a entrada de águas 

freáticas para o sistema, a saída de água residual para o meio exterior, bem como a 

invasão das tubagens por raízes.  

 

Esta vantagem é ainda mais relevante na medida em que o líquido a escoar é água 

residual doméstica bruta, o solo de implantação das tubagens é arenoso 

(permeabilidade elevada), e a zona em causa é sensível, tanto no aspecto ambiental, 

como turístico. Por outro lado, estas tubagens apresentam uma elevada flexibilidade, 

que se traduz num bom comportamento estrutural face a terrenos de implantação de 

características geotécnicas pouco favoráveis, sendo também apropriadas à 

implantação em caminhos sinuosos. 
 

 

7.2 Pré-dimensionamento hidráulico 
7.2.1 Considerações gerais 

 

Os critérios de concepção e dimensionamento adoptados respeitam o Regulamento 

Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, 

adiante designado por Regulamento, bem como as Normas Portuguesas aplicáveis e 

em vigor. 

 

7.2.2 Sistemas elevatórios 
7.2.2.1 Estações e condutas elevatórias 

 

As estações elevatórias deverão incluir poço de bombeamento dividido em duas 

cubas, para maximizar a flexibilidade de exploração, gradagem mecânica, quadros 

eléctricos instalados em caseta, interruptores de nível, ventilador, grupos 

electrobomba e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. 



 

ESTUDO_PRÉVIO (REV 1 – 2010-08-24) 75 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

 

Poderá ser necessária a instalação de um dispositivo adequado de protecção contra o 

choque hidráulico (e.g. reservatório de ar comprimido). 

 

No ponto seguinte, nomeadamente, na Tabela 7.1 apresentam-se as características 

dos grupos de bombeamento previstos. 

 

7.2.2.2 Condutas elevatórias 

 

O dimensionamento das condutas elevatórias de águas residuais obedeceu aos 

seguintes princípios: 

 

• diâmetro interior da conduta elevatória não inferior a 100 mm;  

• velocidade do escoamento não inferior a 0,7 m/s; 

• caudal de dimensionamento não inferior a 6 L/s; 

 

Será prevista a implantação de ventosas de triplo efeito em todos os pontos altos das 

condutas e na secção de jusante de troços descendentes pouco inclinados quando se 

lhes segue um troço descendente mais inclinado. Note-se que as ventosas são 

dispositivos relativamente sensíveis, pelo que a sua manutenção deverá ser 

independente do funcionamento da conduta elevatória. Assim, as ventosas a instalar 

deverão possuir uma válvula de seccionamento incorporada que permita a realização 

das operações de rotina sem a necessidade de interromper a exploração da conduta 

elevatória. Por forma a assegurar a entrada e a saída dos caudais de ar susceptíveis 

de ocorrer, dentro de condições adequadas, o diâmetro mínimo das ventosas não 

deverá ser inferior a um oitavo do diâmetro da conduta onde será instalada, com um 

mínimo de 20 mm. 

 

Na secção final das condutas elevatórias deverão ser instaladas câmaras de transição 

que permitirão a ligação aos emissários gravíticos previstos a jusante. 

 

Na tabela seguinte apresentam-se as características das estações e condutas 

elevatórias previstas. 
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Tabela 7.1 – Características das estações e condutas elevatórias 

Condutas elevatórias Estações elevatórias 

EA (Ano 2044) EB (Ano 2014) 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) Caudal 

(L/s) 

Altura 

manométrica de 

elevação 

(m) 

Caudal 

(L/s) 

Altura 

manométrica 

de elevação 

(m) 

Cenário 1 

Solução A – Hipótese 1 (troço 2 em sifão invertido) 

DN560 3 780 286 43,9 143 22,1 

Solução A – Hipótese 2 (troço 2 em emissário gravítico) 

DN560 3 780 286 42,1 143 20,4 

Solução B 

DN560 4 250 286 40,3 143 15,8 

Cenário 2 

Solução A – Hipótese 1 (troço 2 em sifão invertido) 

DN900 2400 690 22,0 400 16,1 

Solução A – Hipótese 2 (troço 2 em emissário gravítico) 

DN900 2400 690 21,8 400 15,9 

Solução B 

DN900 4 250 690 23,1 400 12,6 

 

Nota 1: No caso da solução A, as alturas manométricas superiores quando o troço 2 é efectuado em sifão 

invertido, devem-se à necessidade de elevar a câmara de transição / caixa de entrada em sifão, 

relativamente ao nível do terreno, para assegurar que existe carga hidráulica suficiente para o 

funcionamento em sifão invertido (ver Quadro III.2, no Anexo III). 

Nota 2: Os valores apresentados foram obtidos considerando tubagem em PEAD, com recurso ao cálculo 

de perdas de carga através da fórmula de Manning-Strickler, considerando um coeficiente de rugosidade 

de 70 m1/3.s-1. Considera-se que, no transporte de água residual bruta, a rugosidade é principalmente 

influenciada pelo crescimento de um filme biológico no interior da tubagem, mais do que pela natureza do 

material. 

 

No Quadro III.1 do Anexo III é apresentado o pré-dimensionamento das estações 

elevatórias e respectivas condutas. 
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7.2.3 Sifões invertidos 
 

No dimensionamento dos sifões invertidos foram adoptados os seguintes critérios: 

 

• critério de diâmetro mínimo: deve ser respeitado o diâmetro nominal mínimo 

regulamentar de 200 mm, tendo em conta o perigo de obstrução das secções de 

escoamento; 

• critério de auto-limpeza: a velocidade média de escoamento deve ser tal que, com 

uma periodicidade diária, induza a verificação de condições de auto-limpeza. A 

velocidade mínima deve ser de 0,9 m/s; 

• critério de velocidade máxima: a velocidade média de escoamento deve ser tal que 

não provoque erosão e desgaste significativo nas paredes dos colectores. A 

velocidade máxima que deve ser garantida, para que se não verifiquem estas 

condições, é de 3 m/s; 

• perdas de carga: os diâmetros dos diversos ramos dos sifões invertidos devem ser 

estabelecidos de acordo com os caudais afluentes e com a energia disponível. 

Devido aos efeitos de resistência ao escoamento, provocados pela eventual 

formação e desenvolvimento do filme biológico nas paredes das condutas, foi 

adoptado um coeficiente de rugosidade de Manning relativamente elevado, da 

ordem de 0,015 m1/3s; 

• verificação da pressão interna: os diversos ramos dos sifões devem ser construídos 

com materiais que resistam à pressão induzida pelo escoamento, para o caudal 

máximo previsto. 

 

Como o caudal afluente é fixado pela estação elevatória a montante, os problemas 

que decorrem da variabilidade de caudais e da garantia simultânea das velocidades 

mínimas e máximas são atenuados, pelo que o dimensionamento do sifão é 

consideravelmente simplificado. Ainda assim, há que considerar a variabilidade do 

caudal instantâneo que pode adoptar os seguintes valores: 

 

• zero quando os grupos estão parados; 

• caudal de bombeamento correspondente à época alta; 

• caudal de bombeamento correspondente à época baixa. 

 

Deste modo, de forma a optimizar o funcionamento hidráulico para a geometria do 

sifão, optou-se por duas tubagens implantadas em paralelo (dois ramos), que se 

desenvolvem entre uma câmara de entrada e uma câmara de saída, ambas em betão 

armado. 
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Para assegurar a ventilação da massa de ar arrastada pelo escoamento em superfície 

livre no colector afluente à câmara de entrada do sifão, prevê-se que nesta seja 

instalada uma coluna de ventilação. 

 

No Quadro III.2 do Anexo III figuram os principais resultados do pré-dimensionamento 

das condutas dos sifões invertidos. 

 
 

7.2.4 Emissários gravíticos 
 

O escoamento nos emissários gravíticos em emissário, processa-se em superfície livre 

e no seu dimensionamento foram considerados os seguintes princípios: 

 

• diâmetro nominal mínimo regulamentar de 200 mm; 

• por forma a limitar a produção de gás sulfídrico nos emissários, a altura do 

escoamento não deverá ultrapassar metade do diâmetro para tubagens de diâmetro 

igual ou inferior a 500 mm. Em tubagens de diâmetro superior o 500 mm a altura de 

escoamento não deverá ultrapassar 0,7 x D; 

• a velocidade mínima do escoamento no início de exploração não deverá ser inferior 

a 0,6 m/s, e a velocidade máxima não deverá exceder 3 m/s no ano horizonte de 

projecto e para o caudal de ponta;  

• o poder de transporte não deverá ser inferior a 2,0 N/m2, tanto no ano horizonte de 

projecto como no ano de arranque. Este parâmetro será calculado considerando o 

peso específico da água, o raio hidráulico e a inclinação do colector, através da 

seguinte fórmula: 

Pt = γ.R.i 

em que, 

 

Pt -  poder de transporte (N/m2); 

γ  - peso específico da água (9800 N/m3); 

R - raio hidráulico (m); 

i -  inclinação do colector. 

 

• em geral, a inclinação do emissário não deverá ser inferior a 0,3%, nem superior a 

15%. 

 

No Quadro III.3 do Anexo III figuram os principais resultados do pré-dimensionamento 

dos emissários gravíticos. 
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7.2.5 Câmaras de visita 
 

Nos troços gravíticos deverão ser previstas câmaras de visita nos pontos de mudança 

de direcção e de inclinação dos emissários, bem como nos alinhamentos rectos com 

afastamento máximo de 60 metros, as quais deverão cumprir as definições 

regulamentares. 

 

Deverão ser utilizadas câmaras de anéis pré-fabricados, sendo todas as uniões de 

elementos pré-fabricados dotadas de mastique butílico para vedação e garantia de 

estanqueidade. 

 

Nos colectores implantados em terreno natural, fora de caminhos existentes, a 

cobertura das câmaras de visita deverá ficar saliente cerca de 0,4 m relativamente ao 

terreno, de modo a facilitar a sua localização. 

 

 

7.2.6 Descargas de fundo e câmaras cegas 
 

Nos pontos baixos das condutas elevatórias e dos sifões invertidos, e sempre que se 

justificar, deverão ser instaladas descargas de fundo por forma a permitir o seu 

esvaziamento quando qualquer reparação ou outro motivo o imponha, em período de 

tempo aceitável, tendo em conta a salvaguarda das condições de salubridade e o meio 

ambiente. Nesse sentido, preconiza-se a construção de uma câmara cega que permita 

o armazenamento temporário do caudal purgado da conduta, bem como o seu 

posterior envio a tratamento adequado, em detrimento da sua descarga para a linha 

de água mais próxima. O volume destas câmaras deverá ser equivalente ao volume 

de água residual retido na tubagem após a paragem do escoamento. 

 

No caso das descargas de fundo dos sifões invertidos, que terão de purgar um dos 

ramos de cada um dos sifões, sempre que o funcionamento passar do regime 

correspondente à época alta para o regime correspondente à época baixa, estas 

câmaras deverão ser equipadas com grupos elevatórios com capacidade para elevar a 

água residual armazenada para a conduta referente ao ramo do sifão de maior 

diâmetro. Estes grupos elevatórios serão dimensionados de forma a permitirem o 

esvaziamento das câmaras, no máximo, em um dia. 
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7.2.7 Controlo das condições de septicidade das águas residuais 
7.2.7.1 Considerações gerais 

 

Em colectores com escoamento em superfície livre, o oxigénio absorvido na interface 

ar-massa líquida (rearejamento) contribui, directa ou indirectamente, para a oxidação 

dos sulfuretos. Por esta razão, o problema da formação de sulfuretos em colectores 

gravíticos, em zonas de clima temperado, normalmente não é relevante, desde que 

sejam garantidas boas condições de arejamento e de escoamento das águas 

residuais, situações em que se verificam teores em sulfuretos dissolvidos inferiores, 

em regra, a 2 mg/L. 

 

7.2.7.2 Formulação da estimativa das necessidades de oxigénio para as condutas elevatórias e 

sifões invertidos 

  

No caso dos colectores com escoamento em pressão, a inexistência de rearejamento 

poderá originar a formação de teores em sulfuretos dissolvidos muito elevados. 

 

Para determinar o potencial de formação de sulfuretos na conduta elevatória, aplica-se 

a formulação de Pomeroy1: 

  

[ ] trDCBOKpdtSd T )20(

5 07,1)./457,1.(./ −
+=  

 

em que, 

 

 

d[S]/dt – taxa de formação de sulfuretos expressa em termos da variação da 

concentração na massa líquida (mg/(L.h)); 

D – diâmetro da conduta (m); 

tr – tempo médio diário de percurso (h); 

T – temperatura das águas residuais (ºC); 

Kp – constante empírica (m/h), admitida em regra, como igual a 0,001. 

CBO5 – Carência Bioquímica em Oxigénio (mg/L). 

 

Desta forma, considerando uma temperatura de águas residuais de 26ºC, e na 

situação mais desfavorável correspondente à época baixa, onde os tempos de 

                                                

 
1 POMEROY, R.D.; PARKUST, J.D. – The Forecastion of Sulfide Build-up Rates in Sewers. Progress in 

Water Technology. Great Britain, Vol. 9, Pergamon Press, 1977, pp 6221- 628 
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retenção nas condutas serão maiores, um valor máximo de carência bioquímica em 

oxigénio CBO5 de 270 mg/L para o Cenário 1 e 180 mg/L para o Cenário 2, obtém-se 

os valores esquematizados na tabela seguinte. Apenas se apresentam os valores 

correspondentes à época baixa, configurando, por isso, a situação mais desfavorável. 

 

Nesta fase do estudo não foi contabilizado o potencial de produção de sulfuretos 

correspondente aos troços com escoamento em superfície livre (emissários 

gravíticos), nem o associado aos tempos de retenção da água residual nos poços de 

bombagem e no interior das condutas, nos períodos em que os grupos elevatórios não 

estão a funcionar. 

 

Verifica-se que os valores previstos para o potencial de sulfuretos à entrada da ETAR 

variam entre 2,6 e 7,0 mg/L, sendo o caso mais desfavorável correspondente à 

solução A. Analisando os troços individualmente, verifica-se que o troço com maior 

potencial de produção de sulfuretos (6,1 mg/L) corresponde à conduta elevatória 

prevista na solução B, para o Cenário 1. 

 

Concluindo, uma vez que os valores estimados são superiores a 2 mg/L, recomenda-

se que em fase de exploração do sistema, sejam medidos os teores reais de 

sulfuretos, para avaliar o interesse da injecção de oxigénio nas condutas elevatórias e 

a montante dos sifões. 

 

Para atenuar os problemas de libertação de sulfuretos nas câmaras de transição e à 

entrada da ETAR, prevê-se a instalação de ventiladores que promovam a renovação 

forçada do ar no interior destas estruturas. 
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Tabela 7.2 – Avaliação do potencial de formação de sulfuretos para as condutas em pressão 

(época baixa) 

Condutas elevatórias e sifões invertidos 

Designação 
Comprimento 

do troço (m) 

Diâmetro 

interior (mm) 

Caudal 

mínimo (L/s) 

Velocidade 

mínima na 

conduta (m/s) 

Temperatura 

das águas 

residuais (ºC) 

Tempo de 

retenção na 

conduta (h) 

Potencial de 

formação de 

sulfuretos 

(mg/L) 

Cenário 1 

Solução A 

CE1 3780 490.1 143 0.76 26 1.39 5.5 

SI1 (R1) 1305 413.7 143 1.06 26 0.34 1.6 

SI1 (R2) 1305 413.7 0 0.00 26 0.00 0.0 

Total à saída 7.0 

Solução B 

CE1 4250 490.1 143 0.76 26 1.56 6.1 

Total à saída 6.1 

Cenário 2 

Solução A 

CE1 2400 787.9 400 0.82 26 0.81 1.5 

SI1 (R1) 2690 735.6 400 0.94 26 0.79 1.5 

SI1 (R2) 2690 652.7 0 0.00 26 0.00 0.0 

Total à saída 3.0 

Solução B 

CE1 4250 787.9 400 0.82 26 1.44 2.6 

Total à saída 2.6 

1 CE – conduta elevatória; SI – sifão invertido; R – ramo  

 

 



 

ESTUDO_PRÉVIO (REV 1 – 2010-08-24) 83 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

8 Caracterização do meio receptor e nível de 
tratamento mínimo exigível 

8.1 Enquadramento legal 
 

No sentido de definir o nível de tratamento adequado às características das ETAR em 

estudo, foi necessário efectuar uma análise do quadro de qualidade da água residual 

tratada, considerando, por um lado, as características do meio receptor e, por outro, a 

legislação em vigor relativa às normas de descarga das águas residuais, 

designadamente: 

 

• Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, com as alterações introduzidas pelos 

Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro, Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de 

Junho, e Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de Outubro, os quais transpõem para o 

direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, de 21 de Maio, relativa à recolha, 

tratamento e descarga de águas residuais urbanas no meio aquático; 

• Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece as normas, critérios e 

objectivos da qualidade com finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a 

qualidade das águas em função dos seus principais usos; 

• Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, que estabelece o regime jurídico de 

identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas 

balneares e de prestação de informação ao público sobre as mesmas; 

• Portaria n.º 342-A/2010, de 18 de Junho, a qual procede à identificação das 

praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres qualificadas como 

praias de banhos para o ano de 2010; 

• Aviso n.º 12 677/2000 (2.ª série), de 23 de Agosto, o qual classifica as águas 

piscícolas a que se refere o artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto; 

• Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio, que estabelece o regime de protecção 

das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de 

águas públicas, e Portaria n.º 522/2009, de 15 de Maio, que reclassifica as 

albufeiras de águas públicas de serviço público; 

• Despacho n.º 14829/2001 (2.ª série), de 16 de Julho, que estabelece a 

classificação das zonas de produção de moluscos bivalves; 

• Portaria n.º 1100/2004, de 3 de Setembro, alterada pela Portaria n.º 833/2005, 

de 16 de Setembro, que aprova a lista e cartas das zonas vulneráveis do 

território português; 
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• Directiva 91/492/CEE, do Conselho, de 15 de Julho de 1991, a qual aprova 

normas sanitárias que regem a produção e a colocação no mercado de 

moluscos bivalves vivos; 

• Directiva 75/440/CEE, do Conselho, de 16 de Junho de 1975, referente à 

qualidade das águas superficiais destinadas à produção de água potável; 

• Directiva 78/659/CEE, do Conselho, de 18 de Julho de 1978, referente à 

qualidade das águas doces que necessitam de ser protegidas ou melhoradas a 

fim de estarem aptas para a vida dos peixes; 

• Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, relativo à prevenção e ao controlo 

integrados da poluição. 

 

De modo idêntico, foi consultada a legislação em vigor, relativamente à qualidade e 

destino final das lamas produzidas nas ETAR, salientando-se os seguintes 

documentos legislativos e regulamentares: 

 

• Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto, que estabelece o regime jurídico a 
que fica sujeita a deposição de resíduos em aterro; 

• Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos 
(LER); 

• Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de Outubro, o qual estabelece o regime de 
utilização, em solos agrícolas, de lamas de depuração provenientes de estações 
de tratamento de águas residuais domésticas, urbanas, de actividades agro-
pecuárias, de fossas sépticas ou outras de composição similar, transpondo para 
a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 86/278/CEE, do Conselho, de 12 de 
Junho, relativa à protecção do ambiente e em especial dos solos na utilização 
agrícola das lamas;  

• Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que estabelece as regras a que fica 
sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente a sua recolha, transporte, 
armazenamento, tratamento, valorização e eliminação, por forma a não constituir 
perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente; 

• Directiva 99/31/CE, de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterro; 

• Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, que transpõem para o direito interno a 
Directiva n.º 91/676/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro, relativa à protecção 
das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola, com as 
alterações conferidas pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março; 

• Portaria n.º 1100/2004, de 3 de Setembro e Portaria n.º 833/2005, de 16 de 
Setembro, aprovam a lista e as cartas que identificam as zonal vulneráveis à 
poluição causada por nitratos de origem agrícola, do Continente e da Região 
Autónoma dos Açores.  

 

 



 

ESTUDO_PRÉVIO (REV 1 – 2010-08-24) 85 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

8.2 Caracterização do meio receptor 
 

As águas residuais tratadas nas ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente são 

lançadas em linhas de água com regime de escoamento de carácter perene, 

designadas por esteiro da Garganta e esteiro da Ilha da Lebre, respectivamente, 

ambos afluentes do canal de Olhão, integrados no estuário da ria Formosa. Na figura 

seguinte apresenta-se a localização dos pontos de descarga do efluente tratado em 

ambas as ETAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 – Extractos de ortofotomapa: a) ETAR de Faro Nascente b) ETAR de Olhão Poente 

e localização dos respectivos pontos de descarga do efluente tratado 

 

Para efeitos de esquematização da informação apresentada de seguida, atribuiu-se a 

designação de local A e local B, respectivamente, às ETAR de Faro Nascente e Olhão 

Poente. Admite-se que, independentemente da solução de tratamento a adoptar serão 

mantidos os actuais pontos de descarga de efluente tratado das ETAR existentes. 

  

Por forma a identificar os usos actuais e previstos na área de influência da descarga 
do efluente final das ETAR, foram consultados os estudos de caracterização da 
revisão do POPNRF, nomeadamente o desenho dos usos actuais do solo do PNRF, 
datado de Abril de 2004. 
 
De acordo com a Figura 8.2, verifica-se que na área adjacente aos locais de 
implantação das ETAR se localizam pisciculturas em regime extensivo e salinas em 

a) b) 
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laboração. Por outro lado, ao longo do esteiro Garganta e do canal de Olhão existem 
ainda viveiros de produção de moluscos bivalves. O canal de Faro e o de Olhão 
comunicam com o mar na Barra de Faro. 
 

 

 

Figura 8.2 – Extracto do desenho 18a da proposta de revisão do POPNRF; Usos actuais do solo no 

PNRF 
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De acordo com o Decreto-lei n.º 152/97, de 19 de Junho, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-lei n.º 149/2004, de 22 de Junho e pelo Decreto-lei n.º 

198/2008, de 8 de Outubro, o sistema lagunar da ria Formosa é classificado como 

zona sensível ao abrigo da Directiva 91/492/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 

1991, que estabelece as normas sanitárias que regem a produção e a colocação no 

mercado de moluscos bivalves vivos (critério de identificação de zona sensível) (ver 

Tabela 8.1). 

 

Tabela 8.1 – Extracto do Anexo ao Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de Outubro, Lista de 

identificação de zonas sensíveis – Águas doces superficiais, estuários e lagoas costeiras 

Região 
hidrográfica 

(Decreto-Lei n.º 
347/2007, de 19 

de Outubro) 

Número Nome 
Bacia 

hidrográfica 
principal 

Delimitação 
da zona 

Delimitação 
da área de 
influência 

Critério de identificação (os 
parâmetros indicados são os 

responsáveis pelo 
incumprimento da respectiva 

directiva) 

RH 8 25 
Ria 

Formosa 
Ribeiras do 

Algarve 

Todas as 
zonas da 

ria 

Bacia 
hidrográfica 

da zona 
sensível 

Directiva n.º 91/492/CEE 
(Coli.) 

 

O Despacho n.º 12.262/2001 (2.ª Série), de 9 de Junho, alterado pelo Despacho 
n.º 14.829/2001 (2.ª Série), de 16 de Julho de 2001, estabelece a classificação das 
zonas de produção de moluscos bivalves baseada exclusivamente em critérios 
bacteriológicos (coliformes fecais ou Escherichia coli). A zona de apanha e cultivo do 
esteiro da Garganta, tem classificação B. Nesta classe os bivalves podem ser 
apanhados e destinados a depuração, transposição ou transformação em unidade 
industrial. O esteiro da Ilha da Lebre tem classificação C, ou seja, os bivalves podem 
ser apanhados e destinados a depuração intensiva, transposição prolongada (mínimo 
dois meses) ou transformação em unidade industrial. 
 

De acordo com o Decreto-lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, nomeadamente a que se 

refere o anexo XIII (qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas – 

águas conquícolas), salienta-se o parâmetro coliformes fecais, que deverá ser inferior 

a 300 NMP/100mL na polpa do molusco e no líquido intervalar.  

 

Ao abrigo do Aviso n.º 12677/2000 (2ª série), que estabelece a classificação das 
águas piscícolas a que se refere o artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto, (o qual transpôs para o direito interno a Directiva n.º 78/659/CEE, do 
concelho, de 18 de Julho), para alguns cursos de água, a zona de influência da 
descarga da ETAR de Faro/Olhão não está classificada. No entanto, de acordo com o 
POPNRF, na zona de influência da descarga da ETAR existem pisciculturas em 
regime extensivo.  



 

ESTUDO PRÉVIO (REV 1 – 2010-08-24) 88 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

 
Neste sentido, considera-se fundamental o disposto no artigo 34.º do referido 
documento legal, nomeadamente, “As normas de qualidade aplicáveis às águas 
piscícolas serão fixadas com base nos parâmetros físico-químicos e biológicos e nos 

valores para esses parâmetros, indicados no anexo X”, referente à qualidade das 
águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas.  

 
Nestas circunstâncias, no sentido de prevenir os efeitos tóxicos, no meio receptor, 

devido à presença de azoto amoniacal no efluente tratado, justifica-se que o processo 

de tratamento inclua a remoção biológica do azoto (que em sistemas de biomassa em 

suspensão é, normalmente, efectuada em sistemas que combinam a remoção de 

carbono, nitrificação e desnitrificação no mesmo reactor). 

 
Por outro lado, sendo a descarga das ETAR efectuada na proximidade de águas 

balneares, considera-se relevante o disposto no Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de 

Junho, que estabelece o regime jurídico de identificação, gestão, monitorização e 

classificação da qualidade das águas balneares e de prestação de informação ao 

público sobre as mesmas, nomeadamente no seu anexo I (Requisitos para a 

qualidade das águas balneares – Águas costeiras e de transição). 

 
De acordo com Artigo 4.º do referido documento legal, a identificação das águas 
balneares é aprovada por Portaria até 1 de Março de cada ano, sendo a lista publicada 
na 2.ª série do Diário da República e divulgada no site do INAG, I. P. (em 
http://snirh.pt/). De acordo com a referida lista a zona costeira de Faro está classifica 
como “Qualidade Boa”. 
 
Atendendo ao disposto anteriormente, importa salientar, que os requisitos para a 
qualidade bacteriológica das águas balneares na zona de influência da descarga do 
efluente final da ETAR de Faro/Olhão, são de 200 e 500 ufc/100 mL para os 
parâmetros “Enterococos intestinais” e “Escherichia coli”, respectivamente. 
 
Atendendo ao facto de que a “Escherichia coli” representa cerca de 90% do parâmetro 
Coliformes Fecais, admite-se, que a concentração deste parâmetro microbiológico à 
saída da ETAR de Faro/Olhão deverá respeitar o valor de 500 ufc/100 mL. 
 
 

8.3 Nível de tratamento mínimo exigível 
 
Na Tabela 8.2 apresenta-se de forma sintetizada a caracterização do meio receptor e 
consequente definição do nível de tratamento mínimo exigível para os três cenários 
em estudo.  
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Salienta-se que a análise efectuada deverá ser validada e completada com 
informações adicionais que a AdA disponha, nomeadamente no que respeita à 
localização, e respectivos usos, de captações de água superficial e subterrânea, 
licenciadas na área em estudo. 
 

Tabela 8.2 – Caracterização do meio receptor e nível de tratamento mínimo exigível 

ETAR de Faro/Olhão 
Características 

Local 1 Local 2 

Cenário 1 (hab. eq) 132 996 - 

Cargas Poluentes na 
Zona Servida 

População 

Cenário 2 (hab. eq) - 132 996 

ETAR de Faro ETAR de Olhão 
Características 

Local 1 Local 2 

Cargas Poluentes na 
Zona Servida 

População Cenário 3 (hab. eq) 81 910 51 087 

Meio Receptor Esteiro da garganta 
Esteiro da Ilha da 

Lebre 

Captações superficiais  - - 

Captações subterrâneas - - 

Águas piscícolas 
(extensivo) 

� � 

Águas conquícola - Inferior a 1 km 

Uso balnear a cerca de 5 km a cerca de 3 km 

Albufeiras classificadas - - 

Sensibilidade do 
Meio Receptor 

Distância da 
descarga 

a Zonas Sensíveis 

Zonas sensíveis 

(D.L. n.º 198/2008) 
� � 

Plano de água ou rio permanente � � 

Linha de água com escoamento intermitente - - 

Aplicação no solo - - Tipo de Meio 
Receptor 

Reutilização � � 

Apropriado - - 

Secundário - - 

Nível de tratamento 

D.L. n.º 152/97 

Mais rigoroso � � 
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ETAR de Faro/Olhão 
Características 

Local 1 Local 2 

Biológico (remoção de C) - - 

Remoção de C e 
nitrificação 

� � 

Biológico (remoção de N) - - 

Remoção de fósforo  - - 

Nível de tratamento 
requerido em função 

dos usos 

Desinfecção � � 

 

 

8.4 Quadro de qualidade do efluente tratado 
 

Em resumo, a análise efectuada teve em conta as características do meio receptor, 

em particular a eventual existência de meios hídricos sensíveis, aos quais podem estar 

associadas utilizações de água exigentes, em termos de qualidade, que necessitam de 

uma protecção superior à que se encontra estabelecida actualmente na legislação. 

Para esse efeito, foi considerada a constância do escoamento do meio hídrico 

receptor, os usos actuais e previstos, a capacidade de auto-depuração e a 

sensibilidade à eutrofização. 

 

Deste modo, atendendo à dimensão da população servida e à localização do ponto de 

descarga da(s) ETAR, tendo sido identificados usos do meio receptor que condicionam 

a qualidade da descarga, considera-se que deverá ser implementado um tratamento 

de nível secundário, incluindo nitrificação, e desinfecção para a totalidade do efluente.  

 

As concentrações dos principais parâmetros de qualidade à saída da(s) ETAR, 

deverão respeitar os valores ou percentagens de redução apresentados na Tabela 8.3. 

 

Tabela 8.3 – Requisitos de qualidade do efluente final da(s) ETAR  

Extracto do Quadro n.º 1 do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho 
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Extracto do Anexo I do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho 

   
 
Importa referir o disposto no Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro e Decreto-
Lei n.º 149/2004, de 22 de Junho, designadamente, “quando se justifique, em 

complemento dos valores paramétricos estabelecidos, a entidade licenciadora pode 
fixar na licença de descarga de águas residuais urbanas outros parâmetros constantes 

da legislação específica aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto”. 
 
Salienta-se, ainda, que a avaliação do quadro de qualidade do meio receptor a 
efectuar no âmbito do presente estudo não dispensa a consulta da Administração 
Regional Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve), no sentido de definir a licença de 
descarga da(s) ETAR. 
 

 

8.5 Qualidade do ar em espaços confinados 
 

Atendendo à dimensão e localização da(s) ETAR, e por forma a limitar e controlar a 

emissão de odores na(s) infra-estrutura(s) de tratamento, considera-se fundamental a 

ventilação, extracção e tratamento do ar poluído dos espaços confinados. Neste 

sentido, admite-se que os sistemas de desodorização instalados terão de garantir as 

concentrações à saída que se apresentam na Tabela 8.4. 
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Tabela 8.4 – Concentrações à saída dos sistemas de desodorização 

Parâmetro Concentração 

Sulfureto de Hidrogénio 0,1 mg/N m3 

Mercaptanos 0,07 mg/N m3 

Aminas voláteis 0,3 mg/N m3 

Amoníaco 1 mg/N m3 

 

 

8.6 Qualidade e destino final da fase sólida 
 

O Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II) constitui um 
referencial de gestão para o tipo de resíduos produzidos nas ETAR, definindo linhas 
de orientação que passam pela produção de resíduos, pelas infra-estruturas de 
valorização e eliminação, abordando, ainda, os meios de gestão, no contexto de uma 
análise de custo-eficácia das soluções e do enquadramento legal, a nível nacional e 
comunitário. 
 
Relativamente aos subprodutos resultantes das operações de gradagem e 
desarenação, a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a nova Lista 
Europeia de Resíduos (LER), classifica-os como resíduos não perigosos. Deste modo, 
admite-se que estes resíduos sejam encaminhados para aterro sanitário.  
 
No que concerne ao destino final das lamas, o Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de 

Outubro, regulamenta a utilização em solos agrícolas de lamas de depuração 

provenientes de estações de tratamento de águas residuais domésticas, urbanas, de 

actividades agro-pecuárias, de fossas sépticas ou outras de composição similar, 

transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 86/278/CEE, do Conselho, 

de 12 de Junho, relativa à protecção do ambiente e em especial dos solos na 

utilização agrícola das lamas. Este documento regulamentar dispõe sobre requisitos 

de qualidade para as lamas e para os solos, verificáveis através da conformidade das 

análises requeridas com os valores limite estabelecidos, define um conjunto de 

restrições à utilização das lamas no solo, prevê procedimentos específicos de 

aplicação das lamas, bem como deveres de registo e informação por parte dos 

operadores de gestão de lamas. Das principais orientações deste diploma, destaca-se 

a simplificação e agilização do procedimento de licenciamento da actividade, 

facilitando o respectivo exercício, sem, no entanto, descurar as exigências crescentes 

do ponto de vista da salvaguarda dos valores ambientais e da saúde humana. 
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Importa referir, que de acordo com o seu Artigo 5.º “Os produtores de lamas devem 
dispor de uma capacidade mínima de armazenagem de lamas equivalente à produção 

média de 3 meses”, o que representa, em termos espaciais, a ocupação de parte 
significativa do terreno de implantação da ETAR. 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro e com a Portaria 
nº 209/2004, de 3 de Março, as lamas provenientes do tratamento de água residual 
são consideradas resíduos não perigosos. Deste modo, ao abrigo da Directiva 
99/31/CE, de 26 de Abril, no que refere à deposição de resíduos em aterro, o 
encaminhamento deste tipo de lamas deverá ser efectuado para aterros de resíduos 
não perigosos. 
 
Deste modo, admite-se que, a curto prazo, as duas alternativas viáveis associadas ao 
destino final das lamas incluam a sua deposição em aterro e, ou a sua valorização na 
agricultura. Este aspecto deverá, no entanto, ser objecto de uma análise cuidada (não 
incluída neste estudo), com o objectivo de comparar técnica e economicamente as 
duas alternativas.  
 
De facto, atendendo ao elevado teor de matéria orgânica e de nutrientes que as lamas 
apresentam, poderão constituir uma alternativa interessante à aplicação de 
fertilizantes químicos nos solos, permitindo aumentar o conteúdo de húmus no solo e 
melhorar a sua estrutura e estabilidade (aumentando igualmente a sua resistência à 
erosão e à seca), bem como estimular a actividade microbiológica, o que proporciona 
um aumento da resistência das plantas. 
 
No entanto as lamas tratadas deverão ser, tanto quanto possível, aplicadas em 
terrenos agrícolas, em conformidade com a legislação em vigor e atendendo ao 
Código de Boas Práticas Agrícolas, publicado no âmbito do Decreto-Lei n.º 235/97, de 
3 de Setembro. 
 
Assim, no âmbito deste projecto deverá ser avaliada, por parte da AdA, a possibilidade 
de escoamento de lamas para valorização agrícola, ao invés da deposição em aterro 
sanitário, o que conduz a uma redução significativa dos custos de exploração da 
instalação. 
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9 Estação de tratamento de águas residuais 
9.1 Selecção da localização da ETAR e do respectivo sistema 

interceptor 
9.1.1 Considerações prévias 

 

Por forma a efectuar uma comparação económica entre as várias soluções 
alternativas equacionadas (cenário 1, 2 e 3), nomeadamente, entre os custos totais 
actualizados e os indicadores de custo associados (tarifas e custos unitários), foi 
necessário avaliar, para além do transporte de água residual entre Faro e Olhão, em 
que foram analisados dois traçados alternativos para o sistema interceptor (solução A 
e solução B), várias componentes importantes de apoio à decisão e que estão 
intrinsecamente associadas à selecção do local de implantação da infra-estrutura de 
tratamento.  
 
Neste sentido, a avaliação dos locais disponíveis foi efectuada tendo por base a 
análise crítica dos seguintes aspectos: 
 

• condicionantes de índole ambiental das várias localizações equacionadas, 
nomeadamente no que concerne à Rede Natura 2000 e áreas protegidas, ao 
domínio público hídrico e à ocupação de áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
e da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• a envolvência dos locais alternativos no que respeita à existência de zonas 
inundáveis, de forma a garantir a sua implantação a cotas que previnam riscos de 
inundação; 

• acessibilidades e os eventuais condicionalismos de espaço ao desenvolvimento das 
linhas de tratamento; 

• a proximidade dos locais à malha urbana, no que concerne aos potenciais impactes 
associados à emissão de ruído e de odores, à alteração da paisagem, ao tráfego de 
camiões de transporte de materiais e equipamentos durante a fase de construção, e 
de resíduos e lamas durante a fase de exploração, etc., os quais terão, 
necessariamente, que ser minimizados; 

• o estabelecimento de uma linha de tratamento tipo para a ETAR associada a cada 
um dos cenários preconizados; 

• critérios económicos. 
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9.1.2 Linha de tratamento tipo 
 

Relativamente à linha de tratamento tipo, e por forma a estabelecer uma comparação 
económica entre a localização da ETAR e do respectivo interceptor, optou-se por 
considerar um sistema de tratamento biológico por lamas activadas em regime de 
baixa carga. 
 

 

9.1.3 Terreno disponível para a implantação  
 

No que refere ao espaço disponível para a implantação da ETAR de Faro/Olhão 
(cenários 1 e 2), salienta-se que, estão em análise dois locais: local A – onde se 
encontra instalada a ETAR de Faro Nascente e local B – onde se encontra a infra-
estrutura de tratamento de Olhão Poente. Ambos os locais não apresentam qualquer 
limitação de espaço, uma vez que a área necessária à construção da nova instalação 
é claramente inferior à área disponível. O mesmo se aplica ao cenário 3, com a 
construção de duas novas ETAR e desactivação das existentes. 
 
O maior inconveniente associado aos cenários 1 e 2 prende-se com a construção de 
um sistema interceptor, nomeadamente, de um sistema elevatório para elevar todo o 
caudal afluente a uma das ETAR existente até ao local onde seria instalada a nova 
ETAR.  
 
Acresce, ainda, o facto do transporte de água residual obrigar, na solução alternativa 
de traçado A, ao atravessamento da linha férrea e da EN125.   
 

 

9.1.4 Impacte na envolvente 
 

O impacte da construção da instalação de tratamento na população e na paisagem 
constitui um dos aspectos mais pertinentes desta avaliação, uma vez que se prende 
com a eventual dispersão de odores, com a emissão de ruído e com a alteração da 
paisagem, que se podem reflectir negativamente na qualidade de vida da população 
residente, bem como na qualidade dos empreendimentos turísticos da envolvente. 
 
Do ponto de vista paisagístico, a nova instalação de tratamento (independentemente 
do cenário adoptado), será sempre visível nas áreas envolventes, pelo que é 
expectável que o seu funcionamento regular implique alguma perturbação da 
qualidade de vida das populações. No entanto, o impacte na paisagem, apesar de 
diminuto, poderá ser atenuado através de um arranjo paisagístico cuidado, que 
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contemple a plantação de espécies arbustivas e arbóreas adequadas e através da 
pintura dos edifícios de cor que se integre facilmente na paisagem. 
 
Na figura seguinte apresenta-se a representação gráfica da frequência e da velocidade 
do vento registadas na estação climatológica de Faro/Aeroporto. 
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Figura 9.1 – Frequência e velocidade do vento registadas na estação climatológica de 

Faro/Aeroporto 

Fonte: O Clima de Portugal, Normais Climatológicas da Região de «Alentejo e Algarve», 

Correspondentes a 1951-1980, Fascículo XLIX, Volume 4 - 4.ª Região, Lisboa, 1991 

 

De acordo com esta informação, o vento que se faz sentir naquela região sopra, 
preferencialmente, de Oeste (20,9% dos registos a uma velocidade média de 
16,2 km/h) e de Noroeste (17,3% dos registos a uma velocidade média de 13,5 km/h), 
ou seja, contribui para a dispersão de eventuais odores para a cidade de Olhão.  
 
De qualquer modo, o impacte decorrente da dispersão de odores será, certamente, 
minimizado pelo facto do presente estudo contemplar o confinamento das etapas de 
tratamento mais problemáticas do ponto de vista da emissão de odores e o tratamento 
do respectivo ar viciado, bem como a instalação de uma cortina arbórea no perímetro 
da(s) ETAR.  
 
 

9.1.5 Acessibilidades 
 

A acessibilidade a uma estação de tratamento de águas residuais reveste-se de 
particular importância, uma vez que é necessário garantir o acesso das viaturas de 
transporte de subprodutos e de lamas à instalação, entre outras. 
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A acessibilidade aos dois locais em análise é assegurada por dois caminhos 
irregulares e de terra batida, que se desenvolvem a partir da EN 125, numa extensão 
de cerca de 485 m para o local A e de aproximadamente 365 m para o local B . Em 
ambos os casos, o troço final de acesso às ETAR, implica o atravessamento da linha 
férrea. Independentemente da localização seleccionada, será necessário proceder à 
beneficiação do troço em questão. 
 

 

9.1.6 Ordenamento e condicionantes 
 

Como referido anteriormente, de acordo com o estudo efectuado verifica-se que, do 
ponto de vista do ordenamento e das condicionantes, não existem diferenças entre os 
dois terrenos, isto é, os locais disponíveis para implantação da infra-estrutura de 
tratamento são abrangidos pelas mesmas classes de espaço dos diferentes 
instrumentos de gestão do território, bem como pelas mesmas servidões e restrições 
de utilidade pública. O mesmo acontece para os locais de descarga do efluente final 
tratado e para a localização do eventual sistema interceptor. 
 
 

9.1.7 Critérios económicos 
 

No apuramento dos custos foram assumidos diversos critérios e pressupostos, 
detalhados em capítulo próprio, com o intuito de possibilitar uma análise comparativa 
entre as duas localizações equacionadas e os vários traçados preconizados para o 
transporte da água residual entre Faro e Olhão. 
 
 

9.2 Selecção do esquema de tratamento da ETAR 
9.2.1 Considerações prévias 

 
As soluções alternativas de tratamento consideradas, por forma a atingir os objectivos 
de qualidade preconizados no número anterior, e que incluem, fundamentalmente, a 
remoção da poluição carbonácea, remoção de azoto e remoção bacteriológica, são: 
 

• Solução 1 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante média 
carga; 

• Solução 2 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante baixa 
carga. 

 
Relativamente aos aspectos de concepção associados às duas soluções alternativas 
consideradas, importa realçar os seguintes: 
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• a variação das condições de afluência entre os períodos de época baixa e época 
alta, quer qualitativa, quer quantitativa, tem alguma expressão pelo que importa 
garantir a capacidade de fazer face a essas variações, cumprindo, em 
permanência, os objectivos de qualidade. Consequentemente, a modularidade das 
instalações, bem como a rapidez com que uma linha de tratamento arranca, são 
aspectos que deverão ser considerados e privilegiados. Neste sentido, o tratamento 
biológico da ETAR de Faro/Olhão será desenvolvido em duas linhas 
independentes, prevendo-se que, na maior parte do ano, se encontre apenas uma 
em funcionamento; 

• deverão igualmente ser acautelados os aspectos associados à possível evolução 
do normativo de descarga e da possível reutilização de água residual tratada (por 
exemplo, a classificação do meio receptor poder evoluir para sensível, a 
possibilidade de a curto, médio prazo, se preconizar a reutilização de água residual 
tratada para a rega de espaços verdes, nomeadamente de campos de golfe, etc,); 

• constituindo a nitrificação um dos aspectos processuais a garantir, de acordo com 
os objectivos de qualidade preconizados, haverá um consumo acrescido de 
oxigénio, comparativamente a soluções em que apenas ocorra a remoção de 
carbono, bem como um consumo significativo de alcalinidade. Deste modo 
preconiza-se que a solução alternativa de biomassa em suspensão na variante 
média carga inclua, desde logo, desnitrificação, como forma de reduzir o consumo 
de oxigénio no reactor aeróbio e repor parte da alcalinidade consumida no processo 
de nitrificação. Por outro lado, a inclusão do processo de desnitrificação favorece a 
sedimentabilidade das lamas na operação de decantação secundária, limitando a 
ocorrência de desnitrificação no seio do manto de lamas, com o concomitante 
aparecimento de lamas à superfície do decantador. A sequência reactor anóxico - 
reactor aeróbio, concorre igualmente para o favorecimento da floculação, limitando 
a probabilidade de ocorrência de organismos filamentosos; 

• no que respeita à solução de biomassa em suspensão na variante arejamento 
prolongado, preconiza-se igualmente e inclusão do processo de desnitrificação, por 
um lado, pelas razões anteriormente expostas, e, por outro, por que não há 
qualquer acréscimo do volume de reacção; 

• na análise efectuada para as várias soluções de tratamento consideradas, admitiu-
se que a nitrificação não será limitada pela ausência de alcalinidade. 

 

 

Nos números que se seguem, descrevem-se e desenvolvem-se as duas soluções de 
tratamento consideradas. 
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9.2.2 Solução 1 – Reactores biológicos de biomassa em suspensão na variante 

média carga 
9.2.2.1 Descrição geral e pré-dimensionamento da linha de tratamento 

 

Nos pontos seguintes descreve-se a solução de tratamento por biomassa em 

suspensão na variante média carga, sendo apresentado em anexo (ver Anexo III) a 

informação mais relevante associada ao seu pré-dimensionamento, nomeadamente, 

os critérios de dimensionamento, os principais resultados associados ao 

dimensionamento e a verificação das condições de funcionamento das principais 

operações unitárias e processos que constituem a linha de tratamento preconizada. 

 

Em anexo (Anexo VIII) são apresentadas as peças desenhadas associadas à 

concepção da solução de tratamento, incluindo os diagramas lineares da fase líquida, 

da fase sólida e da fase gasosa, que se encontram representados nos desenhos 

04.DE-T.001 ao 04.DE-T.009. 

 

Nas figuras IV.1 e IV.2, (ver Anexo IV) apresentam-se os resultados dos balanços 

mássicos efectuados para as condições médias de afluência em época baixa no ano 

de arranque (2014), e em época alta no ano horizonte de projecto (2044). Na sua 

elaboração foram considerados os critérios gerais de dimensionamento, os 

rendimentos das diferentes operações e processos unitários e os rendimentos globais 

a atingir pela solução de tratamento, tendo sido contemplados os seguintes 

parâmetros: caudal médio diário, SST, CBO5, azoto total e fósforo total. 

 

9.2.2.2 Condições de afluência 

 

Na estimativa das condições de afluência à ETAR de Faro/Olhão, nomeadamente no 

que respeita à elaboração do balanço mássico da instalação, foram admitidos os 

seguintes pressupostos e aceites as seguintes simplificações: 

 

• o balanço mássico foi efectuado admitindo o funcionamento descontínuo da 
ETAR, designadamente no que respeita às etapas de espessamento e de 
desidratação; 

• considerou-se que todas as escorrências e águas de lavagem de 
equipamentos são reintroduzidas na linha de tratamento a montante dos 
reactores biológicos e a jusante do tratamento preliminar; 

• admitiu-se que os caudais de reagentes doseados são negligenciáveis face ao 
caudal de efluente a tratar, pelo que não foram considerados no balanço de 
massas; 
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• por outro lado, considerou-se que os caudais de solução de polielectrólito e da 
respectiva água de diluição são significativos, tendo sido admitidos no cálculo 
do balanço de massas;  

• no balanço de massas e no dimensionamento da instalação, admitiu-se que o 
tratamento preliminar não contribui de forma significativa para a remoção de 
CQO e de CBO5. 

 

9.2.2.3 Linha de tratamento 

 

A linha de tratamento preconizada inclui a seguinte sequência de operações e de 

processos: 

 

a) Tratamento da fase líquida 

 

• tratamento preliminar 
o reunião do caudal afluente à ETAR de Faro/Olhão e medição do 

respectivo caudal; 
o gradagem média de limpeza manual instalada no canal principal; 
o elevação do caudal afluente através do recurso a parafusos de 

Arquimedes instalados no canal principal; 
o gradagem fina de limpeza mecânica instalada no canal principal; 
o compactação e contentorização dos gradados; 
o remoção de areias, óleos e gorduras num órgão comum equipado com 

ponte raspadora de fundo e superfície e com insuflação de ar; 
o lavagem, classificação e contentorização das areias; 
o concentração e contentorização de gorduras; 
o recepção e tratamento preliminar dedicado para o conteúdo de fossas 

sépticas; 
o tanque de regularização equipado com agitadores/arejadores 

flutuantes. 
 

• tratamento primário 
o decantadores primários mecanizados de planta circular, com 

alimentação central, equipados com ponte raspadora de fundo e de 
superfície; 

o extracção e elevação das lamas primárias para espessamento gravítico 
com medição do respectivo caudal; 

o elevação das escumas para o concentrador de gorduras. 
 

 

 

 



 

ESTUDO_PRÉVIO (REV 1 – 2010-08-24) 101 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

• tratamento secundário 

o reactores de lamas activadas em regime de média carga, incluindo um 
reactor anóxico para redução de nitrato, seguido de um reactor aeróbio 
para oxidação biológica da matéria carbonácea e nitrificação do azoto 
amoniacal. O reactor anóxico será equipado com agitadores e o reactor 
aeróbio com arejamento por ar difuso; 

o recirculação do efluente nitrificado do reactor aeróbio para o reactor 
anóxico com medição do respectivo caudal; 

o extracção de lamas biológicas em excesso a partir do reactor aeróbio e 
medição do respectivo caudal; 

o decantadores secundários mecanizados de planta circular, com 
alimentação central, equipados com ponte raspadora de fundo (com 
sucção de lama) e de superfície para recolha de escumas; 

o elevação das escumas para o flotador; 
o recirculação de lamas biológicas para montante do tanque de 

arejamento e medição do respectivo caudal. 
 

• tratamento terciário 

o microtamisação do efluente em equipamentos do tipo de discos 
filtrantes; 

o desinfecção do efluente por radiação ultravioleta em canal; 
o reutilização de água para usos compatíveis no interior da ETAR, 

realizada a partir de uma pequena cisterna de água tratada antecedida 
por uma operação de filtração em pressão, à qual está associada uma 
central de pressurização e uma unidade de desinfecção dedicada por 
ultravioleta em reactor fechado (objectivo de qualidade bacteriológica 
de 100 NMP/100mL). 

 

b) Tratamento da fase sólida 

 

• espessamento 

o espessamento gravítico das lamas primárias; 
o espessamento por flotação das lamas biológicas em excesso; 
o encaminhamento do sobrenadante do espessador e do subnadante do 

flotador para o distribuidor de caudais dos reactores biológicos. 
 

• estabilização biológica 

o homogeneização das lamas primárias e biológicas; 
o estabilização anaeróbia das lamas mistas em reactor de alta carga, com 

valorização do biogás em cogeração, com produção de energia 
eléctrica e aproveitamento de calor; 
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o armazenamento das lamas estabilizadas num tanque de 
armazenamento de lamas a desidratar, que funciona como volante de 
regularização à operação de desidratação. 

 

 

• desidratação 
o desidratação mecânica por intermédio de centrífugas de alto 

rendimento; 
o encaminhamento das escorrências da desidratação para o tratamento 

da fase líquida; 
o armazenamento das lamas desidratadas em silos dedicados, que 

descarregam directamente para as viaturas de transporte de lamas a 
destino final. 

 

• estabilização química 
o estabilização química das lamas desidratadas em situações de 

emergência, normalmente associadas a uma operação de estabilização 
biológica incompleta. 

 

c) Tratamento da fase gasosa 

 

• desodorização 

o confinamento e desodorização do ar poluído associado ao tratamento 
preliminar, tratamento primário e tratamento de lamas, através do 
processo de lavagem química. 

 

 

• circuito de biogás e cogeração 

o recolha e armazenamento do biogás em gasómetros de dupla 
membrana; 

o valorização energética do biogás ou cogeração. 
 

 

9.2.2.4 Concepção da linha de tratamento da fase líquida 

9.2.2.4.1 Recepção do caudal afluente e tratamento preliminar 

 

As águas residuais afluem a uma caixa receptora dos caudais, sendo posteriormente 

encaminhadas para a obra de entrada, após medição do respectivo caudal por 

intermédio de um medidor de caudal electromagnético. A obra de entrada será 

constituída por uma câmara de recepção que alimenta o equipamento de elevação 

inicial (parafusos de Arquimedes). Esta câmara será dotada de um descarregador de 

tempestade, que permitirá, por um lado, proceder ao desvio do efluente bruto 
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excedentário para o meio receptor em condições anormais de afluência, e, por outro, 

desviar a totalidade do afluente para o meio receptor, no caso de ser necessária a 

intervenção na obra de entrada. 

 

Preconiza-se que a operação de gradagem do efluente urbano seja realizada num 

canal equipado com uma grade média de limpeza mecânica, com 30 mm de 

espaçamento entre barras, instalada a montante dos parafusos de Arquimedes. 

Optou-se pela utilização de parafusos de Arquimedes com caudal unitário de 400 L/s e 

altura de elevação de cerca de 9,00 m. A solução adoptada prevê a instalação de 3 

(2+1) parafusos, cada um com a capacidade para a elevação de metade do caudal de 

dimensionamento, sendo que o 3.º parafuso constituirá reserva mecânica activa a 

100% por avaria de qualquer dos 2 em serviço. 

 

O accionamento será realizado por motor eléctrico, que accionará uma caixa redutora 

através de correias, cujo veio de saída está acoplado ao veio do parafuso de 

Arquimedes ou com acoplamento directo, de acordo com o equipamento fornecido. 

 

A operação de gradagem será desenvolvida em dois canais em paralelo, cada um 

dimensionado para a totalidade do caudal afluente e equipado com grelha de limpeza 

mecânica com malha de 3 mm, às quais se encontra associado um parafuso 

compactador e transportador, que efectuará a descarga dos resíduos sólidos 

removidos para contentor. O funcionamento das grelhas de limpeza mecânica será 

comandado por diferencial de nível de líquido, medido em cada um dos canais. 

 

A remoção de areias, óleos e gorduras será efectuada através de dois desarenadores- 

desengorduradores de planta rectangular, dispostos em  paralelo, equipados com 

ponte raspadora do tipo “vai-vém”, que terão movimento de translação, de 

funcionamento contínuo ou temporizado, à qual se encontram fixados os raspadores 

de superfície para remoção de óleos e gorduras, bem como os raspadores de fundo 

para a remoção de areias (as areias e gorduras acumuladas serão encaminhadas para 

os respectivos poços). 

 

Com o objectivo de aumentar a eficiência de separação de gorduras, estes órgãos 

serão equipados com um sistema de insuflação de ar, na sua parte inicial. O 

fornecimento de ar será assegurado por intermédio de 3 (2+1) compressores rotativos, 

canopiados, a instalar em sala própria.  

 

As areias acumuladas no respectivo poço serão elevadas para um 

classificador/lavador de areias, por intermédio de 2 (1+1) bombas submersíveis, a 

partir do qual serão descarregadas num contentor.  
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Os flutuantes (óleos, gorduras e escumas) serão igualmente elevados a partir do 

respectivo poço, por intermédio de 2 (1+1) bombas submersíveis para um 

concentrador de gorduras, o qual receberá ainda as escumas removidas na operação 

de decantação primária, a partir do qual serão descarregadas em contentor dedicado. 

 

As escorrências destas operações (classificador de areias e concentrador de 

gorduras) serão encaminhadas para a rede de escorrências. Por outro lado, o 

tratamento preliminar será confinado num edifício, por forma a permitir a ventilação e o 

respectivo tratamento do ar odorífico. 

 

Após a operação de desarenação/desengorduramento a água residual afluirá a um 

tanque de equalização/regularização por forma a fazer face à variação das elevadas 

concentrações de cloretos observadas, nomeadamente, nos períodos de preia mar. 

Para o efeito, preconiza-se a reabilitação e redimensionamento da lagoa anaeróbia 

existente.  O tanque de regularização, com cerca de 8 650 m³ de volume útil, será 

equipado com agitadores/arejadores flutuadores. 

 

9.2.2.4.2 Pré-tratamento de efluentes de fossas sépticas 

 

A ETAR disporá de uma unidade de pré-tratamento dedicada à recepção de 

conteúdos de fossas sépticas, constituída por um tanque de recepção que funciona 

igualmente como tanque de recepção/regularização, seguido de uma unidade 

compacta que inclui um tamisador e um desarenador com classificador integrado. Esta 

unidade, inteiramente automática, será implantada num local de fácil acesso aos 

veículos limpa-fossas, sendo a ligação do veículo limpa-fossas à unidade compacta 

assegurada por intermédio de uma ligação rápida.  

 

O tanque de recepção/regularização com cerca de 20 m³ de volume útil, será equipado 

com 2 (1+1) bombas submersíveis para elevação do efluente para o tanque de 

homogeneização de lamas, onde serão posteriormente enviadas para o processo de 

estabilização anaeróbia. 

 

O tanque será totalmente coberto, dispondo de entrada de ar do exterior (tipo 

chaminé) numa extremidade, enquanto na outra será montada a tubagem de 

extracção de ar odorífico, que será enviado para o respectivo processo de tratamento. 
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9.2.2.4.3 Decantação primária 

 

O efluente do tratamento preliminar afluirá ao distribuidor de caudais e, deste, para os 

dois decantadores primários. O distribuidor de caudais será equipado com válvulas 

murais para isolamento de cada um dos decantadores. Os decantadores serão órgãos 

de planta circular, com alimentação central e equipados com ponte raspadora de fundo 

e superfície, de tracção periférica, accionada através de motoredutores. Possuirão 

igualmente caixa de escumas, antepara e descarregadores periféricos. 

 

O efluente clarificado, recolhido através da caleira periférica de cada decantador, será 

encaminhado graviticamente para o distribuidor de caudais aos reactores biológicos. 

 

As lamas primárias serão extraídas por pressão hidrostática para a estação elevatória, 

a partir do fundo dos decantadores, sendo elevadas para o espessador gravítico por 

intermédio de 2 (1+1) bombas submersíveis, dispondo-se de um medidor de caudal 

electromagnético na tubagem de compressão. Por outro lado, as escumas recolhidas 

nas tremonhas escoar-se-ão por gravidade para a estação elevatória de escumas, 

equipada com 2 (1+1) bombas submersíveis, sendo posteriormente elevadas para o 

concentrador de gorduras.  

 

Nas tubagens de extracção de lamas dos decantadores serão instaladas válvulas 

motorizadas, de accionamento pneumático, que permitem regular a extracção de 

lamas de cada um dos decantadores.  

 

9.2.2.4.4 Tratamento biológico 

 

O tratamento biológico será efectuado em reactores de lamas activadas na variante 

média carga, com remoção biológica de carbono e azoto, materializado em duas 

linhas em paralelo. Cada um dos reactores biológicos será constituído por uma 

sequência reactor anóxico – reactor aeróbio, por forma a garantir a remoção de azoto. 

A passagem do efluente do reactor anóxico para o reactor aeróbio far-se-á por 

intermédio de descarregadores. 

 

A construção dos reactores biológicos em sequência reactor anóxico - reactor aeróbio, 

de modo a permitir a remoção biológica de azoto, constitui uma mais-valia para a 

instalação, na medida em que: 

 

• permite a remoção biológica simultânea de carbono e de azoto, constituindo uma 
solução ambientalmente mais correcta, reduzindo significativamente a quantidade 
de azoto lançada no meio hídrico; 
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• minimiza a dificuldade operacional que ocorre frequentemente na separação sólido 
- líquido, em consequência da presença de nitrato no decantador secundário poder 
originar desnitrificação e induzir a ascensão de lamas à superfície; 

• potencia, no reactor anóxico, a reposição significativa da alcalinidade consumida na 
nitrificação; 

• possibilita, no reactor anóxico, a reposição significativa do oxigénio consumido no 
reactor aeróbio (cerca de 1/3), o que se traduz numa menor potência de arejamento 
no reactor aeróbio, que permite compensar o consumo energético associado à 
recirculação de nitrato e à agitação no reactor anóxico. 

 

Deste modo, o acréscimo de custos de investimento associado à inclusão da remoção 

de azoto é pouco significativo, incluindo a construção das paredes que separam os 

reactores anóxico e aeróbio, o fornecimento dos grupos electrobomba de recirculação 

de nitrato e dos agitadores dos reactores anóxicos, não implicando qualquer 

acréscimo no volume total do reactor. 

 

A água residual sujeita a tratamento primário será reunida na câmara de distribuição 

de caudais aos reactores biológicos, cuja actuação de comportas permitirá o 

isolamento de qualquer uma das linhas. 

 

A montante dos reactores biológicos serão instalados 3 tanques selectores, equipados 

com 1 agitador de fluxo cada um, que têm por objectivo controlar o desenvolvimento e 

a proliferação de bactérias filamentosas causadoras de bulking, melhorando a 

sedimentabilidade das lamas biológicas. 

 

Cada zona anóxica será composta por 3 compartimentos, sendo o primeiro 

estritamente anóxico será equipado com 1 agitador de fluxo por forma a manter a 

suspensão, e os últimos dois equipados com 2 agitadores de fluxo cada e difusores de 

ar (podendo funcionar em condições anóxicas ou aeróbias). Desta forma, poder-se-á 

adequar os volumes de reacção anóxica e aeróbia às condições de afluência em 

termos de carbono e de azoto. 

 

Cada um dos reactores aeróbios será equipado com 2 agitadores de fluxo, por forma a 

garantir que a biomassa se mantém em suspensão, sempre que as necessidades de 

oxigénio e, consequentemente, o caudal de ar introduzido forem reduzidos. 

 

Os reactores aeróbios serão equipados com um sistema de arejamento por ar difuso 

que assegura o fornecimento de oxigénio necessário para os processos de síntese 

celular, respiração endógena e nitrificação. O seu funcionamento será comandado por 

analisadores (controladores de oxigénio) e por temporização. Por forma a optimizar o 
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fornecimento de oxigénio, o valor mínimo da concentração de oxigénio a garantir na 

zona aeróbia é de 2 mg/L.  

 

O ar será fornecido por intermédio de 3 (2+1) grupos compressores de caudal variável, 

canopiados, com variação de velocidade, instalados em edifício dedicado. O ramal de 

alimentação de ar a cada reactor será equipado com válvula motorizada, que permitirá 

regular a admissão de ar em função do valor do oxigénio dissolvido, medido através 

de sonda. A linha principal de fornecimento de ar será equipada com um medidor de 

caudal e um medidor controlador de pressão, que regularão o funcionamento dos 

compressores, e, consequentemente, os caudais de ar a fornecer. 

 

Para manutenção dos difusores de ar, prevê-se a instalação de um sistema de limpeza 

dos difusores de ar, que se socorre de uma solução de ácido fórmico vaporizado no ar 

comprimido. O controlo do processo de limpeza será manual. A periodicidade da 

operação de limpeza depende muito das características da afluência à ETAR, mas 

admite-se que seja realizada, no mínimo, anualmente, por períodos não superiores a 

uma hora, utilizando uma solução diluída de ácido fórmico a 80%. O sistema de 

limpeza será constituído por um reservatório e uma bomba doseadora que injecta, 

periodicamente, a solução de limpeza na conduta de ar de alimentação dos reactores. 

 

A recirculação de nitrato far-se-á, em cada um dos reactores, através de 2 (1+1)  

grupos electrobomba submersíveis, localizados na extremidade de jusante de cada 

reactor biológico, cuja tubagem de compressão será equipada com medidor de caudal.  

 

As lamas biológicas em excesso serão extraídas dos reactores aeróbios, através de 2 

(1+1) grupos electrobomba submersíveis em poço seco, com variação de velocidade, 

sendo posteriormente encaminhadas para um tanque localizado a montante do 

flotador. Na tubagem de compressão será instalado um medidor de caudal do tipo 

electromagnético, que permitirá controlar o caudal de alimentação à flotação, e 

também controlar o total de lamas em excesso a extrair diariamente, por forma a 

manter a idade de lamas dentro de valores pré-fixados. 

 

9.2.2.4.5 Decantação secundária e recirculação de lamas 

 

A água residual proveniente dos reactores biológicos afluirá por gravidade à câmara 

de repartição de caudal dos três decantadores secundários. A actuação das válvulas 

murais motorizadas do distribuidor, permitirá colocar fora de serviço cada um dos 

decantadores, para efeitos de manutenção.  
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Os decantadores secundários serão órgãos de planta circular, com alimentação 

central, equipados com ponte auto-aspirante de fundo e raspadora de superfície, 

accionadas através de motoredutor, caixa de recolha de escumas, antepara, 

descarregadores e deflectores metálicos.  

 

A adopção de pontes do tipo auto-aspirante permitirá realizar a extracção das lamas 

ao longo de toda a soleira dos decantadores, o que permite fazer face às limitações 

sentidas com as pontes raspadoras de fundo, associadas à incapacidade de recircular 

o caudal de lamas biológicas necessário à manutenção da concentração mínima de 

biomassa no reactor, e à dificuldade de concentrar as lamas no centro do decantador, 

que induz a formação de um manto de lamas pouco espesso e de altura elevada. 

 

As lamas biológicas serão extraídas dos decantadores secundários para a estação 

elevatória de recirculação de lamas, por pressão hidrostática. A recirculação de lamas 

sedimentadas, para montante do reactor biológico, será assegurada por 3 (2+1) 

grupos electrobomba submersíveis com variação de velocidade. Na tubagem de 

recirculação será instalado um medidor de caudal do tipo electromagnético, que 

permitirá a regulação do caudal de recirculação em função do “set-point” estabelecido, 

de acordo com a concentração de lamas que se pretenda assegurar nos reactores 

biológicos. 

 

As escumas recolhidas em cada um dos decantadores secundários serão conduzidas 

graviticamente para a estação elevatória de escumas, equipado com 2(1+1) bombas 

submersíveis, a partir da qual serão elevadas para o concentrador de gorduras. 

 

9.2.2.4.6 Microtamisação e desinfecção por radiação ultravioleta 

 

O efluente proveniente da decantação secundária terá de ser sujeito a uma redução 

da carga bacteriológica, de forma a poder ser descarregado no meio receptor e poder 

ser reutilizado em usos compatíveis na ETAR.  

 

Deste modo, preconiza-se que o efluente secundário seja sujeito a uma operação de 

desinfecção por radiação ultravioleta. De forma a permitir o desempenho desta 

operação, é desejável que a concentração de SST no efluente seja inferior a 20 mg/L, 

pelo que, antes da etapa de desinfecção, prevê-se a instalação de uma operação de 

microtamisação.  

 

Esta operação será materializada através do recurso a equipamentos do tipo de discos 

filtrantes dispostos em paralelo, com sistema de limpeza incorporado e com retorno 

das águas de lavagem à linha de tratamento. 
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Serão instalados 3 (2+1) equipamentos em canal de betão com uma cobertura para 

evitar a dispersão de aerossóis. A lavagem dos equipamentos é efectuada em 

contínuo com água tratada da própria ETAR. 

 

A água resultante da lavagem dos microtamisadores  será recolhida por tubagem 

dedicada, sendo posteriormente canalizada para uma estação elevatória e 

encaminhada para os reactores biológicos, nomeadamente, para os tanques aeróbios. 

 

O efluente tamisado será encaminhado para a operação de desinfecção por 

intermédio de radiação ultravioleta (UV) materializada através de dois canais, 

dimensionados para o caudal máximo afluente, por forma a garantir no efluente tratado 

uma concentração de coliformes fecais inferiores a 500 NMP/100 mL.  

 

Preconiza-se o recurso a lâmpadas de baixa pressão e alto rendimento, cuja 

intensidade seja regulada de forma contínua, em função da medição do caudal à saída 

dos canais. Por outro lado, e de acordo com o estado da arte, os sistemas mais 

recentes são constituídos por módulos de lâmpadas, cujo espaçamento entre eles é 

de cerca de 3”, o que limita, no interior do canal, as zonas “escuras” de baixa radiação 

UV.  

 

À saída de cada um dos canais será montado um sistema de regulação que garante a 

manutenção de um nível constante nos canais.  

 

A instalação de desinfecção por radiação UV incluirá um sistema automático de 

limpeza mecânica e química. 

 

9.2.2.4.7 Reutilização do efluente tratado 

 

Parte do efluente tratado será reutilizado em usos compatíveis, nomeadamente 

lavagem de equipamentos (centrífugas, circuitos hidráulicos e órgãos), e, também, 

rega de espaços verdes.  

 

De acordo com a Norma Portuguesa n.º 4434, de 2005, relativa à reutilização de 

águas residuais urbanas tratadas na rega, o efluente a reutilizar na rega de relvados, 

parques e jardins públicos deverá apresentar valores de coliformes fecais inferiores a 

200 NMP/100 mL e, no máximo, 1 ovo de parasita entérico por litro. O Anexo XVI do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, recomenda que as águas para rega 

apresentem um valor de coliformes fecais inferior a 100 NMP/100 mL, e, no máximo, 1 

ovo de parasita intestinal por litro. 
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Nesse sentido, o caudal a reutilizar deverá ser submetido a um tratamento de afinação 

que deverá incluir uma operação de filtração que reduza a quantidade de sólidos 

suspensos presentes no efluente final e aumente a transmitância, seguida de uma 

operação de desinfecção complementar que permita reduzir a concentração de 

coliformes fecais para valores inferiores a 100 NMP/100 mL. 

 

Preconiza-se que o caudal de efluente tratado seja pressurizado através de uma 

central hidropneumática que manterá o caudal e a pressão necessários ao 

funcionamento dos equipamentos de filtração e desinfecção, bem como nos pontos de 

entrega de água de serviço da ETAR. A operação de filtração em pressão será 

realizada em 2 (1+1) filtros automáticos de disco com auto-limpeza, sendo a 

desinfecção realizada em 2 (1+1) equipamentos de radiação ultravioleta (UV) em 

reactor fechado. 

 

A central de pressurização poderá, igualmente, ser alimentada com água da rede 

pública nos períodos em que se verifique uma incompatibilidade da qualidade do 

efluente tratado na ETAR com o uso a que se destina, nomeadamente em períodos de 

arranque e de funcionamento anómalo da instalação. 

 

9.2.2.4.8 Medição de caudal e descarga no meio receptor 

 

O efluente tratado será encaminhado para uma caixa e descarregado num colector 

para o meio receptor, que será dotado de um medidor de caudal electromagnético em 

superfície livre. 

 

9.2.2.5 Concepção da linha de tratamento da fase sólida 
9.2.2.5.1 Espessamento gravítico das lamas primárias 

 

As lamas primárias serão elevadas para um espessador gravítico de planta circular, 

equipado com ponte raspadora de fundo e de superfície, deflector central, 

descarregadores periféricos e tubagem de sobrenadantes e de extracção de lamas. O 

espessador gravítico será coberto e ventilado. 

 

O sobrenadante será encaminhado graviticamente para a estação elevatória de 

escorrências. Por outro lado, as lamas primárias espessadas serão elevadas para o 

tanque de homogeneização através de 2 (1+1) bombas volumétricas, equipadas com 

variador de velocidade.  
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O caudal de lamas primárias espessadas elevado para o tanque de homogeneização 

será monitorizado em contínuo, através de um medidor de caudal electromagnético 

instalado na tubagem de compressão dos grupos electrobomba. 

 

9.2.2.5.2 Espessamento por flotação das lamas biológicas em excesso 

 

As lamas biológicas em excesso, extraídas a partir dos reactores biológicos, serão  

encaminhadas para um tanque de pressurização e posteriormente para a operação de 

espessamento mecânico por flotação por ar dissolvido, materializada num flotador de 

planta circular, equipado com ponte raspadora de fundo e de superfície.  

 

A despressurização do efluente no flotador induz a ascensão das bolhas de ar até à 

superfície, arrastando consigo as partículas sólidas, que serão raspadas até uma 

tremonha pela ponte raspadora de superfície. 

 

A flotação poderá ser assistida pela adição de reagentes químicos, pelo que se 

preconiza o doseamento, em situações de emergência, de um polielectrólito que 

promova a coalescência das partículas sólidas. 

 

As lamas biológicas flotadas afluirão ao tanque de homogeneização de lamas. Por 

outro lado, o subnadante será encaminhado graviticamente para a estação elevatória 

de escorrências. 

 

9.2.2.5.3 Homogeneização e armazenamento das lamas espessadas 

 

As lamas primárias espessadas, as lamas biológicas flotadas e os efluentes 

provenientes das fossas sépticas, afluirão a um tanque de homogeneização e 

armazenamento equipado com um agitador submersível de eixo horizontal, a partir do 

qual serão enviadas para o processo de estabilização anaeróbia através de 2 (1+1) 

bombas volumétricas equipadas com variação de velocidade e, quando necessário, 

para o tanque de armazenamento de lamas a desidratar através de 1 bomba 

volumétrica, igualmente equipada com variação de velocidade. 

 

A alimentação ao tanque de homogeneização será temporizada, sendo os caudais de 

lamas primárias e de lamas biológicas monitorizados em contínuo através dos 

medidores de caudal instalados nas respectivas tubagens de elevação.  

 

O tanque de homogeneização de lamas será coberto e ligado ao sistema de 

desodorização, sendo contemplada, a montante da aspiração das bombas uma 

picagem para efeitos de lavagem do circuito de compressão e recolha de amostras. 
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9.2.2.5.4 Estabilização biológica das lamas espessadas 

 

a) Estabilização anaeróbia 
 

As lamas primárias espessadas, as lamas biológicas flotadas e os efluentes 

provenientes das fossas sépticas, após homogeneização e armazenamento, serão 

estabilizadas anaerobiamente, num reactor de alta carga a funcionar em regime 

mesófilo (35ºC), num único estágio, comummente designado por digestor. 

 

Atendendo ao volume de lamas a digerir, preconiza-se 1 digestor, o que permite fazer 

face à variação de produção de lamas ao longo do ano, em época baixa e em época 

alta, e, apenas à variação de produção de lamas em época baixa ao longo do 

horizonte de projecto. De acordo com as indicações da ÁGUAS DO ALGARVE, a 

digestão anaeróbia foi dimensionada para a produção de lamas em época baixa do 

horizonte de projecto, com uma folga de cerca de 10-15%, o que irá permitir acomodar 

algum acréscimo de lamas. As lamas remanescentes, produzidas nos meses de época 

alta, serão estabilizadas quimicamente através da adição de cal. 

 

A alimentação das lamas espessadas ao digestor será realizada através de uma caixa 

de entrada, interior, localizada no topo do órgão, que receberá não só as lamas 

frescas como também as lamas aquecidas na recirculação, de modo a evitar choques 

térmicos no digestor. No circuito de alimentação existirá ainda a possibilidade, se 

necessário, da adição de uma suspensão de cal hidratada, para correcção da 

alcalinidade. 

 

A descarga principal de lamas digeridas será realizada por descarga de superfície 

através de uma válvula telescópica instalada na caixa de saída, no topo de cada 

digestor. A extracção de lamas digeridas será encaminhada para o tanque de 

armazenamento de lamas a desidratar.  

 

Haverá ainda um circuito secundário de extracção de lamas do digestor, efectuado 

através de 1 bomba volumétrica, no sentido de permitir a descarga total do mesmo. 

 

b) Aquecimento das lamas 
 

O aquecimento das lamas destina-se a manter a sua temperatura a cerca de 35°C, 

valor que assegura uma elevada actividade e eficiência dos microrganismos 

anaeróbios mesófilos na conversão da matéria volátil. A energia térmica a fornecer, 

decorre das necessidades caloríficas para manter as lamas à temperatura fixada, e, 
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também, para compensar as perdas caloríficas em cada digestor e no circuito de 

aquecimento. 

 

Para o aquecimento das lamas preconiza-se 1 permutador de calor água 

quente/lamas, do tipo espiral, o qual poderá funcionar de dois modos distintos: 

 

• através do aproveitamento da energia térmica proveniente de uma caldeira 
equipada com um queimador misto (biogás/combustível auxiliar); 

• através do aproveitamento da energia térmica proveniente de 2 grupos 
motogeradores, alimentados com biogás ou com combustível auxiliar. 

 

A utilização do combustível auxiliar, por exemplo, de gás propano, será necessária 

para garantir o arranque do processo e, também, sempre que a quantidade de biogás 

produzida seja limitada. Um sensor de temperatura, colocado na tubagem de 

recirculação de lamas imediatamente à saída do digestor, comandará uma válvula 

automática que promoverá o adequado bypass ao permutador quando a temperatura 

das lamas tiver atingido o valor pré-estabelecido para a digestão. 

 

As tubagens de lamas e de água serão isolados termicamente para, deste modo, se 

minimizarem as perdas de calor para o exterior, diminuindo as necessidades de 

aquecimento. A instalação de aquecimento de lamas será equipada com a 

instrumentação e automatismos necessários ao bom funcionamento e segurança da 

instalação e pessoal de exploração. 

 

c) Agitação dos digestores 
 

A manutenção das condições de agitação no interior dos reactores é muito importante, 

por forma a limitar a ocorrência de estratificação e de gradientes de temperatura, bem 

como a formação de depósitos e de crosta de escumas à superfície. Deste modo, a 

agitação no digestor será efectuada através da injecção de biogás por intermédio de 

um feixe central de cânulas de injecção, alimentado por 2 compressores, ou por outro 

processo igualmente eficiente.  

 

d) Adição de cal hidratada para eventual correcção do pH e da alcalinidade 
 

A correcção de pH e da alcalinidade das lamas permite evitar a criação de condições 

ácidas, e poderá justificar-se durante o arranque ou sempre que o poder tampão das 

lamas seja insuficiente. Deste modo, prevê-se a possibilidade de dosear uma 

suspensão de cal hidratada na caixa de entrada do digestor.  
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O sistema de preparação de suspensão de cal será equipado com electroagitador e 2 

(1+1) bombas doseadoras (volumétricas) que elevarão a suspensão para a linha de 

compressão de lamas frescas para o digestor. A suspensão de cal será preparada 

com água de serviço e adicionada em linha. 

 

9.2.2.5.5 Armazenamento das lamas a desidratar 

 

O tanque de armazenamento de lamas a desidratar tem como função servir como 

volante de regularização à operação de desidratação de lamas, garantindo que o nível 

de lama no interior dos digestores permanece constante, independentemente do 

funcionamento daquela. 

 

A capacidade máxima do tanque de armazenamento de lamas foi fixada por forma a 

garantir o armazenamento de lamas durante um período de 24 horas, e, será equipado 

com 1 agitador submersível e um medidor de nível ultrasónico para controlo contínuo 

do nível de lamas. 

 

9.2.2.5.6 Desidratação mecânica das lamas digeridas 

 

a) Desidratação 
 

A extracção das lamas para desidratação será realizada por intermédio de 3 (2+1) 

bombas volumétricas, equipadas com variador de frequência, e o caudal de lamas 

será monitorizado em contínuo através de medidores de caudal do tipo 

electromagnético, a instalar nas tubagens de alimentação de cada uma das 

centrífugas.  

 

Para a desidratação mecânica das lamas estabilizadas preconizam-se 2 cadeias 

completas de centrífugas (cada uma inclui 1 bomba de alimentação, 1 centrífuga e 1 

bomba de polielectrólito) com reserva de alguns equipamentos auxiliares, sendo que, 

com as duas cadeias em funcionamento, haverá uma capacidade para desidratar as 

lamas produzidas num período contínuo de 7 horas. Quando se verificar a avaria de 

qualquer um dos equipamentos da cadeia, a desidratação passará a realizar-se num 

período contínuo de 14 horas. As reservas de cada um dos equipamentos da cadeia 

serão mantidas em armazém. 

 

As lamas desidratadas serão conduzidas através de um parafuso sem-fim, comum até 

às bombas volumétricos de transporte das lamas desidratadas. Nas saídas do sem-fim 

serão instaladas válvulas/registos de actuação manual para controlo do caudal de 
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lamas a cada bomba. Estas bombas são responsáveis pela mistura e elevação das 

lamas desidratadas até aos silos de armazenamento. 

 

As centrífugas, bombas de alimentação de lamas a desidratar e todo o restante 

equipamento associado à desidratação, serão instalados num edifício dedicado, e o ar 

odorífico será sujeito a desodorização. As escorrências da desidratação e as águas 

das lavagens das centrífugas, serão encaminhadas para a linha de tratamento da fase 

líquida. 

 

b) Condicionamento das lamas a desidratar 
 

Para garantir uma melhor eficiência do processo de desidratação das lamas, será 

doseado polímero às lamas a desidratar. A adição e mistura será efectuada em linha 

antes da admissão às centrífugas, de um modo automático e proporcionalmente ao 

caudal de lamas a desidratar, através de 2 bombas volumétricas, equipadas com 

variador de frequência. Estes grupos estão associados a uma unidade de preparação 

automática de polielectrólito, controlada através de um quadro eléctrico próprio. A 

dosagem de reagente será realizada à taxa de 5 g/L e diluída em linha para uma taxa 

de 0,5-1 g/L. 

 

c) Condicionamento das lamas desidratadas 
 

No caso de se justificar, será igualmente doseado polímero nas tubagens de 

compressão das bombas de lamas desidratadas, para lubrificação da conduta de 

alimentação dos silos de armazenamento das lamas desidratadas. A solução de 

polielectrólito será preparada numa unidade automática e doseada através de bombas 

doseadoras equipadas com variador de frequência, a jusante de cada bomba de lamas 

desidratadas. 

 

9.2.2.5.7 Higienização das lamas desidratadas 

 

Admite-se a possibilidade de dosear cal viva às lamas desidratadas, nas seguintes 

situações de recurso: 

 

• quando a estabilização biológica atingir a sua capacidade máxima, não estiver 
a funcionar, ou estiver a funcionar de um modo deficitário; 

• quando for exigida uma concentração de sólidos nas lamas superior à obtida 
na desidratação; 

• quando e se for exigida uma higienização das lamas estabilizadas. 
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O princípio da higienização química das lamas socorre-se da adição de cal viva às 

lamas desidratadas, por forma a que o pH se eleve até 12,5, entre 12 a 24 horas. A 

este pH e temperaturas elevadas, a sobrevivência dos microrganismos é fortemente 

limitada, e, consequentemente, as lamas desidratadas não entrarão em putrefacção, 

não produzirão odores e não constituirão riscos para a saúde pública. O 

condicionamento químico das lamas desidratadas garante igualmente aumento do teor 

em matéria seca nas lamas e uma diminuição do teor em água. 

 

A mistura da cal com as lamas será efectuada simultaneamente com a operação de 

elevação das lamas desidratadas. Para esse efeito, será acoplado 1 misturador, a 

cada uma das bombas volumétricas de lamas desidratadas. 

 

O sistema de dosagem de cal viva, fornecida a granel, inclui um silo e um parafuso 

doseador volumétrico, o qual funcionará encravado com o funcionamento das 

centrífugas. O silo de cal viva será equipado com filtro de despoeiramento, 

desagregador-extractor e células de pesagem, com consola de visualização local, para 

controlo do nível de enchimento. O nível de cal no silo de armazenamento, será 

medido em contínuo através de um medidor de nível.  

 

9.2.2.5.8 Elevação e armazenamento de lamas desidratadas 

 

As lamas desidratadas serão elevadas para silos equipados com um sistema extractor, 

que descarregará directamente para camiões que as transportarão a destino final 

adequado. 

 

O nível de lamas nos silos de armazenamento será medido em contínuo através de 

um medidor de nível ultrasónico. Por outro lado, o nível de enchimento dos silos será 

igualmente controlado em contínuo através de células de pesagem, com visualização 

dos dados de pesagem através de consola local e informação ao sistema de 

supervisão. 

 

9.2.2.6 Concepção da linha de tratamento da fase gasosa 
9.2.2.6.1 Circuito de biogás 

 

a) Circuito de biogás e gasómetro 
 

O biogás produzido no processo de estabilização anaeróbia será captado na parte 

superior dos digestores e conduzido a 2 gasómetros para armazenamento, sendo 

utilizados no processo de produção de energia e aquecimento das lamas. 
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O digestor anaeróbio estará em equilíbrio de pressão com o gasómetro esférico de 

dupla membrana, através de uma rede equipada com válvula de pressão-depressão, 

medidor de caudal, corta-chamas, potes de purga e dispositivos de segurança e de 

tratamento de biogás. 

 

A partir do gasómetro, será efectuada a alimentação de biogás aos grupos de 

cogeração, à caldeira e, em recurso, ao queimador (“flare”). 

 

b) Queimador (“flare”) 
 

Será igualmente instalado um circuito em bypass que garanta a queima do biogás, em 

situações de emergência. O queimador do biogás automatizado e provido de chama 

piloto e dispositivo anti-retorno de chamas equipado com válvula anti-explosão. Em 

termos de localização, o queimador localizar-se-á suficientemente afastado, quer dos 

gasómetros, quer do digestor, respeitando a legislação em vigor. 

 

c) Tratamento do biogás 
 

O biogás produzido passará através de um filtro de brita antes de ser armazenado no 

gasómetro, por forma e remover as impurezas mais grosseiras e purgar os 

condensados. Antes da entrada na caldeira ou nos grupos de cogeração, está previsto 

um sistema de tratamento que terá como função principal a redução do teor de H2S.  

 

Ainda antes da entrada nos grupos de cogeração, o biogás passará através de 

secador frigorífico, para redução do teor de humidade por arrefecimento e secagem, 

garantindo a condensação da água arrastada e o aumento do seu poder calorífico, 

permitindo deste modo, evitar condensações nos motores dos grupos quando estes 

param e arrefecem. 

 

d) Aproveitamento energético do biogás - cogeração 
 

Para efeitos do aproveitamento energético do biogás, prevê-se a instalação de 2 

grupos de cogeração, canopiados, constituindo módulos compactos, equipados com 

permutadores de calor, tendo em vista a máxima recuperação de calor dissipado pelos 

motores e pelos gases de escape, para integração com o sistema de água quente de 

aquecimento de lamas a baixa pressão.  

 

Os grupos de cogeração poderão trabalhar com biogás ou outro combustível auxiliar, a 

definir (por exemplo, propano), e serão instalados num edifício dedicado. A cada um 

dos grupos estará ainda associado um aeroarrefecedor, que entrará automaticamente 
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em funcionamento nas situações em que a energia dissipada nos motogeradores seja 

superior às necessidades de aquecimento das lamas. 

 

9.2.2.6.2 Desodorização de espaços confinados 

 

Por forma a limitar e controlar a emissão de cheiros na ETAR, previu-se a ventilação, 

extracção e tratamento do ar poluído nos seguintes locais e órgãos: 

 

• tratamento preliminar  
o obra de entrada (câmaras receptoras de caudal, gradagem manual e 

parafusos de Arquimedes); 
o edifício do tratamento preliminar (gradagem mecânica; 

desarenador/desengordurador; classificador de areias; concentrador de 
gorduras; sistema de recepção e pré-tratamento de efluentes de fossas 
sépticas; poço de bombagem dos efluentes de fossas sépticas) 

 

• tratamento primário 
o distribuidor de caudais dos decantadores primários;  
o decantadores primários; 
o poço de bombagem de lamas primárias; 
o poço de bombagem de escumas primárias; 

 

• tratamento de lamas 
o espessador gravítico e caixa de recolha de sobrenadantes; 
o tanque de homogeneização de lamas espessadas e flotadas; 
o tanque de armazenamento de lamas a desidratar; 
o centrífugas; 
o silos de armazenamento de lamas desidratadas. 

 

Os ventiladores serão instalados em edifício dedicado, de modo a reduzir o nível de 

ruído para o exterior, e terão funcionamento contínuo e, ou temporizado. As redes de 

extracção serão dotadas de pontos de aspiração de registos para controlo do caudal 

de ar extraído. Nos pontos baixos da tubagem de aspiração, prevê-se a possibilidade 

de efectuar a purga de condensados. 

 

Os caudais de ar a extrair foram estabelecidos em função dos volumes das zonas a 

desodorizar e do número de renovações por hora, com vista a garantir concentrações 

de H2S iguais ou inferiores aos limites estabelecidos para a segurança do pessoal de 

exploração, e a minimizar os problemas de corrosão nos espaços confinados. 
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A extracção de ar será efectuada directamente dos órgãos e equipamentos 

confinados. Nos edifícios, para além da extracção de ar no topo, prevêem-se pontos 

de aspiração junto ao solo, por forma a evitar a acumulação de gás sulfídrico nesta 

zona. Nos edifícios e órgãos confinados, preconiza-se a insuflação de cerca de 60 a 

80 % do ar extraído, no lado oposto ao local onde se faz a aspiração de ar viciado, por 

forma a promover a circulação de ar no sentido da extracção e, deste modo, evitar 

zonas mortas, e permitir uma ventilação mínima quando das paragens do sistema de 

desodorização. 

 

O ar odorífico será tratado em duas unidades de desodorização por via química, cada 

uma delas constituída por duas torres de lavagem dispostas em série.  

 

Deste modo, haverá uma unidade dedicada ao tratamento do ar odorífico proveniente 

do tratamento preliminar e do tratamento primário, e uma segunda unidade dedicada 

ao tratamento do ar odorífico proveniente do tratamento de lamas.  

 

A primeira lavagem será ácida (utilizando ácido sulfúrico - H2SO4) e a segunda básica 

e oxidante (NaOH + NaOCl), de fluxo ar/solução de lavagem em contra-corrente. 

 

A recirculação da solução de lavagem, em cada torre, será assegurada através de um 

grupo electrobomba de eixo horizontal, e a reposição de reagentes nos depósitos da 

base das torres será efectuada de forma automática, através de bombas doseadoras. 

As bombas doseadoras terão funcionamento automático, em função do valor de pH 

medido na torre de lavagem ácida (H2SO4), e dos valores de pH e de potencial redox 

medidos na torre de lavagem básica e oxidante (NaOH e NaOCl). 

 

Os reservatórios de reagentes serão instalados em bacias de retenção e contenção de 

derrames e, na tubagem de saída de ar desodorizado, será instalado um detector de 

gás sulfídrico (H2S). 

 

9.2.2.7 Circuitos de bypass 

 

Na ETAR são contemplados os seguintes circuitos alternativos (bypass): 

 

• bypass geral à ETAR, efectuado através de um descarregador localizado a 
montante da operação de gradagem; 

• bypass geral à operação de remoção de areias e de gorduras, permitindo que o 
efluente seja encaminhado para o tanque de regularização ou para o 
distribuidor de caudais dos decantadores primários; 
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• bypass ao tratamento primário, efectuado por intermédio de uma válvula mural 
localizada no distribuidor de caudais dos decantadores primários; 

• bypass ao tratamento secundário, efectuado por intermédio de uma válvula 
mural localizada no distribuidor de caudais dos reactores biológicos, permitindo 
que o efluente sujeito a tratamento primário possa ser encaminhado 
directamente para o emissário final; 

• bypass à desinfecção, permitindo que o efluente secundário possa ser 
encaminhado directamente para o emissário final. 

 

9.2.2.8 Balanço energético 

 

No Anexo V apresenta-se uma estimativa do consumo médio de energia, para as 

condições de época alta, no ano horizonte do projecto, associado às principais 

operações e processos preconizados para o tratamento da água residual na ETAR de 

Faro/Olhão. 

 

 

9.2.3 Solução 2 – Reactores biológicos de biomassa em suspensão na variante 

baixa carga 
9.2.3.1 Descrição geral e pré-dimensionamento da linha de tratamento 

 
Nos pontos seguintes descreve-se a solução de tratamento por biomassa em 
suspensão na variante baixa carga, sendo apresentado em anexo (ver Anexo III) a 
informação mais relevante associada ao seu pré-dimensionamento, nomeadamente, 
os critérios de dimensionamento, os principais resultados associados ao 
dimensionamento e a verificação das condições de funcionamento das principais 
operações unitárias e processos que constituem a linha de tratamento preconizada. 
 
Em anexo (Anexo VIII) são apresentadas as peças desenhadas associadas à 

concepção da solução de tratamento, incluindo os diagramas lineares da fase líquida, 

da fase sólida e da fase gasosa, que se encontram representados nos desenhos 

04.DE-T.101 ao 04.DE-T.106. 

 

Nas figuras IV.3 e IV.4, (ver Anexo IV) apresentam-se os resultados dos balanços 

mássicos efectuados para as condições médias de afluência em época baixa no ano 

de arranque (2014), e em época alta no ano horizonte de projecto (2044). Na sua 

elaboração foram considerados os critérios gerais de dimensionamento, os 

rendimentos das diferentes operações e processos unitários e os rendimentos globais 

a atingir pela solução de tratamento, tendo sido contemplados os seguintes 

parâmetros: caudal médio diário, SST, CBO5, azoto total e fósforo total. 



 

ESTUDO_PRÉVIO (REV 1 – 2010-08-24) 121 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

9.2.3.2 Condições de afluência 

 

Na estimativa das condições de afluência à ETAR de Faro/Olhão, nomeadamente no 

que respeita à elaboração do balanço mássico da instalação, foram admitidos os 

seguintes pressupostos e aceites as seguintes simplificações: 

 

• o balanço mássico foi efectuado admitindo o funcionamento descontínuo da ETAR, 
designadamente no que respeita às etapas de espessamento e de desidratação; 

• considerou-se que todas as escorrências e águas de lavagem de equipamentos são 
reintroduzidas na linha de tratamento a montante dos reactores biológicos e a 
jusante do tratamento preliminar; 

• admitiu-se que os caudais de reagentes doseados são negligenciáveis face ao 
caudal de efluente a tratar, pelo que não foram considerados no balanço de 
massas; 

• por outro lado, considerou-se que os caudais de solução de polielectrólito e da 
respectiva água de diluição são significativos, tendo sido admitidos no cálculo do 
balanço de massas;  

• no balanço de massas e no dimensionamento da instalação, admitiu-se que o 
tratamento preliminar não contribui de forma significativa para a remoção de CQO e 
de CBO5. 

 

9.2.3.3 Linha de tratamento 

 

A linha de tratamento preconizada inclui a seguinte sequência de operações e de 
processos: 
 

a) Tratamento da fase líquida 

 

• tratamento preliminar 

o reunião do caudal afluente à ETAR de Faro/Olhão e medição do 
respectivo caudal; 

o gradagem média de limpeza manual instalada no canal principal; 
o elevação do caudal afluente através do recurso a parafusos de 

Arquimedes instalados no canal principal; 
o gradagem fina de limpeza mecânica instalada no canal principal; 
o compactação e contentorização dos gradados; 
o remoção de areias, óleos e gorduras num órgão comum equipado com 

ponte raspadora de fundo e superfície e com insuflação de ar; 
o lavagem, classificação e contentorização das areias; 
o concentração e contentorização de gorduras; 
o recepção e tratamento preliminar dedicado para o conteúdo de fossas 

sépticas; 
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o tanque de regularização equipado com agitadores/arejadores 
flutuantes. 

 

• tratamento secundário 

o reactores de lamas activadas em regime de baixa carga, incluindo um 
reactor anóxico para redução de nitrato, seguido de um reactor aeróbio 
para oxidação biológica da matéria carbonácea e nitrificação do azoto 
amoniacal. O reactor anóxico será equipado com agitadores e o reactor 
aeróbio com arejamento por ar difuso; 

o recirculação do efluente nitrificado do reactor aeróbio para o reactor 
anóxico com medição do respectivo caudal; 

o extracção de lamas biológicas em excesso a partir do reactor aeróbio e 
medição do respectivo caudal; 

o decantadores secundários mecanizados de planta circular, com 
alimentação central, equipados com ponte raspadora de fundo e de 
superfície; 

o elevação das escumas para o flotador; 
o recirculação de lamas biológicas para montante do tanque de 

arejamento e medição do respectivo caudal. 
 

• tratamento terciário 

o microtamisação do efluente em equipamentos do tipo de discos 
filtrantes montados em paralelo, com sistema de limpeza incorporado e 
com retorno das águas de lavagem à linha de tratamento; 

o desinfecção do efluente por radiação ultravioleta em canal; 
o reutilização de água para usos compatíveis no interior da ETAR, 

realizada a partir de uma pequena cisterna de água tratada antecedida 
por uma operação de filtração em pressão, à qual está associada uma 
central de pressurização e uma unidade de desinfecção dedicada por 
ultravioleta em reactor fechado (objectivo de qualidade bacteriológica 
de 100 NMP/100mL). 

 

b) Tratamento da fase sólida 

 

• espessamento 
o espessamento por flotação das lamas biológicas em excesso; 
o encaminhamento do subnadante dos flotadores para o distribuidor de 

caudais dos reactores biológicos. 
o armazenamento das lamas flotadas num tanque de armazenamento de 

lamas a desidratar, que funciona como volante de regularização à 
operação de desidratação. 
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• desidratação 

o desidratação mecânica por intermédio de centrífugas de alto 
rendimento; 

o encaminhamento das escorrências da desidratação para o tratamento 
da fase líquida; 

o armazenamento das lamas desidratadas em silos dedicados, que 
descarregam directamente para as viaturas de transporte de lamas a 
destino final. 

 

• estabilização química 

o estabilização química das lamas desidratadas em situações de 
emergência, normalmente associadas a uma operação de estabilização 
biológica incompleta. 

 

c) Tratamento da fase gasosa 

 

• desodorização 

o confinamento e desodorização do ar poluído associado ao tratamento 
preliminar e tratamento de lamas, através do processo de lavagem 
química. 

 

9.2.3.4 Concepção da linha de tratamento da fase líquida 

 

A concepção da linha de tratamento da fase líquida é, genericamente, idêntica à da 

solução 1, salvaguardando o aspecto de não haver decantação primária. 

 

9.2.3.5 Concepção da linha de tratamento da fase sólida 

9.2.3.5.1 Espessamento por flotação das lamas biológicas em excesso 

 

Idêntico à solução 1. 

 

9.2.3.5.2 Armazenamento das lamas a desidratar 

 

Idêntico à solução 1.  

 

9.2.3.5.3 Desidratação mecânica das lamas flotadas 

 

Idêntica à solução 1. 
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9.2.3.5.4 Higienização das lamas desidratadas 

 

De modo idêntico, à solução 1, admite-se a possibilidade de dosear cal viva às lamas 

desidratadas, nas seguintes situações de recurso: 

 

• quando for exigida uma concentração de sólidos nas lamas superior à obtida 
na desidratação; 

• quando e se for exigida uma higienização das lamas estabilizadas. 
 

9.2.3.5.5 Elevação e armazenamento de lamas desidratadas 

 

Idêntico à solução 1. 

 

9.2.3.6 Concepção da linha de tratamento da fase gasosa 

 

A concepção da linha de tratamento da fase gasosa, isto é, a desodorização de 

espaços confinados é, genericamente idêntica à da solução 1.  

 

9.2.3.7 Circuitos de bypass 

 

Na ETAR são contemplados os seguintes circuitos alternativos (bypass): 

 

• bypass geral à ETAR, efectuado através de um descarregador localizado a 
montante da operação e gradagem; 

• bypass geral à operação de remoção de areias e de gorduras, permitindo que o 
efluente seja encaminhado para o tanque de regularização ou para o 
distribuidor de caudais dos reactores biológicos; 

• bypass ao tratamento secundário, efectuado por intermédio de uma válvula 
mural localizada no distribuidor de caudais dos reactores biológicos, permitindo 
que o efluente sujeito a tratamento primário possa ser encaminhado 
directamente para o emissário final; 

• bypass à desinfecção, permitindo que o efluente secundário possa ser 
encaminhado directamente para o emissário final. 

 

9.2.3.8 Balanço energético 

 

No Anexo V apresenta-se uma estimativa do consumo médio de energia, para as 

condições de época alta, no ano horizonte do projecto, associado às principais 

operações e processos preconizados para o tratamento da água residual na ETAR de 

Faro/Olhão. 
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10 Estimativa de custos 
10.1 Considerações gerais 

 
A estimativa dos custos de investimento em capital fixo associados à construção das 
infra-estruturas de saneamento em análise teve por base critérios económicos e 
custos unitários recomendados pela AdP, consultas efectuadas ao mercado e 
indicadores construídos a partir de orçamentos de empreitadas e de projectos 
desenvolvidos pela HIDROPROJECTO para obras semelhantes àquelas em estudo. 
 
Pretendeu-se efectuar uma análise rigorosa mas com a precisão adequada ao âmbito 
do estudo em apreço, pelo que se revelou necessário considerar critérios gerais e 
admitir alguns pressupostos, nomeadamente: 
 

• análise a preços constantes; 

• actualização dos custos ao ano inicial (2014); 

• taxa de actualização de 3%; 

• reinvestimento de 75% do custo de investimento em equipamento no ano 15 do 
horizonte de projecto. 

 
Optou-se por não incluir no presente estudo os custos associados à aquisição dos 
terrenos afectos à implantação das infra-estruturas de transporte de águas residuais, 
dado o grau de incerteza inerente à sua estimativa. 
 
Os custos relativos à implantação de condutas elevatórias, sifões invertidos e 
emissários gravíticos tiveram por base valores unitários referentes à instalação de 1 m 
de tubagem, incluindo montagem, juntas e acessórios, custos de estaleiro e custos 
indirectos. 
 
 

10.2 Selecção da localização da ETAR e do respectivo sistema 

interceptor 
10.2.1 Custos de investimento a capital fixo 
10.2.1.1 Sistema Interceptor 

10.2.1.1.1 Estações elevatórias 

 
Os custos das estações elevatórias de águas residuais dependem dos caudais 
elevados e das alturas manométricas dos grupos electrobomba, sendo afectados de 
modo significativo pelas diferenças de concepção e pelos condicionamentos locais, 
nomeadamente pela cota dos colectores afluentes. Nesta fase do estudo, foi 
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considerada a construção de uma estação elevatória (EE1) constituída por 2+1 grupos 
electrobomba submersíveis instalados em paralelo, por cesto para remoção de 
gradados, e por uma caseta para instalação do quadro eléctrico. A gestão do 
funcionamento da estação elevatória deverá ser integrada no sistema de telegestão da 
AdA. 
 
Os custos de investimento associados à construção das estações elevatórias foram 
calculados com base nas seguintes expressões, que traduzem as funções 
correspondentes às curvas de custo utilizadas e que incluem os custos associados ao 
posto de transformação, aos equipamentos e à telegestão: 
 

Ccc = 1625 × Q0,895 × H0,330 

Ceq = 8250 × Q0,606 × H0,105 

em que, 
 
Q - caudal a elevar (Ls-1); 
H - altura manométrica (m c.a.). 
 

Na tabela seguinte apresenta-se o resumo dos custos de investimento inicial 
estimados para as estações elevatórias associados a cada cenário e a cada solução 
de traçado.   
 

Tabela 10.1 – Custos de investimento inicial em estações elevatórias 

Estações 

elevatórias 
Tipo 

Caudal 

(L/s) 

Altura de 

Elevação 

(m) 

Custo 

construção 

civil  

(€) 

Custo 

Equipamento 

(€) 

Custo 

total 

(€) 

Cenário 1 

Solução A - Hipótese 1 

EE1 (Olhão Poente) 2+1 286 43,8 893 109 377 868 1 270 977 

Solução A - Hipótese 2 

EE1 (Olhão Poente) 2+1 286 42,1 881 926 376 356 1 258 282 

Solução B 

EE 1 (Olhão Poente) 2+1 286 40,3 868 759 374 559 1 243 318 

Cenário 2 

Solução A - Hipótese 1 

EE1 (Faro Nascente) 2+1 690 21,8 1 560 424 598 841 2 159 265 
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Estações 

elevatórias 
Tipo 

Caudal 

(L/s) 

Altura de 

Elevação 

(m) 

Custo 

construção 

civil  

(€) 

Custo 

Equipamento 

(€) 

Custo 

total 

(€) 

Solução A - Hipótese 2 

EE1 (Faro Nascente) 2+1 690 21,6 1 554 971 598 175 2 153 145 

Solução B 

EE1 (Faro Nascente) 2+1 690 22,7 1 580 665 601 302 2 181 967 

 

10.2.1.1.2 Condutas elevatórias 

 
Os custos de investimento para construção de condutas elevatórias de águas 
residuais foram estimados em função do material da tubagem e da classe de pressão.  
 
No cálculo para determinação das quantidades de trabalho para instalação das 
condutas em vala foram utilizados os seguintes critérios: 
 

• tubagem em PEAD; 

• abertura de vala com taludes verticais; 

• largura da vala igual ao diâmetro da tubagem acrescido de 0,5 m; 

• arranque e reposição de pavimentos numa faixa com a largura da vala acrescido de 
0,20 m para cada lado da via; 

• recobrimento médio da tubagem de 1,5 m. 
 
A estimativa dos custos de aquisição, transporte e montagem das tubagens baseou-se 
em consultas a fornecedores especializados, tendo-se adoptado os seguintes custos 
unitários: 
 

• tubagem PEAD MRS 100 PN 10 DN 710: 410 €/m; 

• tubagem PEAD MRS 100 PN 6 DN 710: 290 €/m; 

• tubagem PEAD MRS 100 PN 10 DN 500: 220 €/m; 

• tubagem PEAD MRS 100 PN 6 DN 500: 160 €/m. 
 

10.2.1.1.3 Sifões invertidos 

 

Os custos de investimento para construção das condutas referentes aos sifões 
invertidos para escoamento de águas residuais, incluindo as câmaras de transição à 
entrada e à saída, foram estimados em função do material da tubagem e da classe de 
pressão.  
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No cálculo para determinação das quantidades de trabalho para instalação das 
condutas em vala foram utilizados os seguintes critérios: 
 

• tubagem em PEAD; 

• abertura de vala com taludes verticais; 

• largura da vala igual ao diâmetro da tubagem acrescido de 0,5 m; 

• arranque e reposição de pavimentos numa faixa com a largura da vala acrescido de 
0,20 m para cada lado da via; 

• recobrimento médio da tubagem de 1,5 m. 
 
A estimativa dos custos de aquisição, transporte e montagem das tubagens baseou-se 
em consultas a fornecedores especializados, tendo-se adoptado os seguintes custos 
unitários: 
 

• tubagem PEAD MRS 100 PN 6 DN 630: 240 €/m; 

• tubagem PEAD MRS 100 PN 6 DN 500: 160 €/m; 

• tubagem PEAD MRS 100 PN 6 DN 400: 150 €/m. 
 

10.2.1.1.4 Emissários gravíticos 
 

Os custos associados à construção de emissários gravíticos dependem do material da 
tubagem e das condições da sua implantação, nomeadamente eventual existência de 
nível freático, natureza do terreno, profundidade da vala, entre outros. 
 

Nos cálculos para determinação das quantidades de trabalho para instalação dos 
emissários foram utilizados os seguintes critérios: 
 

• tubagem em PEAD; 

• abertura de vala com taludes verticais; 

• largura da vala igual ao diâmetro da tubagem acrescido de 0,5 m; 

• arranque e reposição de pavimentos numa faixa com a largura da vala acrescido de 
0,20 m para cada lado da via; 

• recobrimento médio da tubagem de 2,5 m; 

• câmaras de visita com afastamento médio de 30 m. 
 

Para a estimativa dos custos de aquisição, transporte e montagem da tubagem foram 
efectuadas consultas a fornecedores especializados, tendo-se adoptado os seguintes 
custos unitários: 
 

• tubagem PEAD MRS SDR17 DN 630: 330 €/m. 
 

Na tabela seguinte apresenta-se o resumo dos custos de investimento inicial 
estimados para as condutas associadas a cada cenário e a cada solução de traçado.   
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Tabela 10.2 – Custos de investimento inicial correspondentes à aquisição, transporte e 

montagem de tubagens 

Infra-estrutura Designação Material 
Diâmetro 

(mm) 

Comprimento 

(m) 

Custo 

unitário 

(€) 

Custo 

parcial 

(€) 

Custo total 

(€) 

Cenário 1 

Solução A - Hipótese 1 

Conduta elevatória CE1 
PEAD 
PN 10 

560 3 780 280 1 058 400 

SI1 (R1) 450 1 305 130 169 650 
Sifão invertido 

SI1 (R2) 

PEAD 

PN 6 450 1 305 130 169 650 

1 397 700 

Solução A - Hipótese 2 

Conduta elevatória CE1 
PEAD 
PN 10 

560 3 780 280 1058400 

Emissário gravítico EG1 
PEAD 

SDR 26 
710 1 305 300 391500 

1 449 900 

Solução B 

Conduta elevatória CE1 
PEAD 
PN 10 

560 4 250 280 1 190 000 1 190 000 

Cenário 2 

Solução A - Hipótese 1 

Conduta elevatória CE1 
PEAD 
PN 10 

900 2 400 715 1 716 000 

SI1 (R1) 800 2 690 375 1 008 750 
Sifão invertido 

SI1 (R2) 

PEAD 

PN 6 710 2 690 300 807 000 

3 531 750 

Solução A - Hipótese 2 

Conduta elevatória CE1 
PEAD 
PN 10 

900 2 400 715 1 716 000 

Emissário gravítico EG1 
PEAD 

SDR 26 
1 000 2 690 590 1 587 100 

3 303 100 

Solução B 

Conduta elevatória CE1 
PEAD 
PN 10 

900 4 250 715 3 038 750 3 038 750 

 

10.2.1.1.5 Resumo dos custos de investimento associados aos sistemas de transporte 

 

Na tabela seguinte apresenta-se o resumo dos custos de investimento inicial referente 
aos sistemas de transporte estimados para cada solução considerando os dois 
cenários possíveis.   
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Tabela 10.3 – Resumo dos custos de investimento inicial referente aos sistemas de transporte 

Descrição 
Custo parcial 

(€) 

Custos totais 

(€) 

Cenário 1 

Solução A - Hipótese 1 

Estações elevatórias 1 270 977 

Condutas 1 397 700 
2 668 677 

Solução A - Hipótese 2 

Estações elevatórias 1 258 282 

Condutas 1 449 900 
2 708 182 

Solução B 

Estações elevatórias 1 243 318 

Condutas 1 190 000 
2 433 318 

Cenário 2 

Solução A - Hipótese 1 

Estações elevatórias 2 159 265 

Condutas 3 531 750 
5 691 015 

Solução A - Hipótese 2 

Estações elevatórias 2 153 145 

Condutas 3 303 100 
5 456 245 

Solução B 

Estações elevatórias 2 181 967 

Condutas 3 038 750 
5 220 717 

 

10.2.1.2 Estação de Tratamento de Águas Residuais 

 

Os custos de investimento associados à construção das infra-estruturas de tratamento 
foram determinados através de indicadores de custos disponibilizados pela AdP, em 
função da dimensão da instalação e do tipo de tratamento adoptado (custo unitário de 
120 €/hab. e 140€/hab. para os cenários 1 e 2 e para o cenário 3, respectivamente).  
 
Considerou-se que 60% dos custos de investimento estão associados à construção 
civil e 40% ao equipamento. 
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Para efeitos do apuramento dos custos relativos à desactivação das lagoas existentes, 
foram considerados os seguintes custos unitários: 
 

• remoção de lamas, desidratação, transporte e deposição em aterro – 25 €/m3;  

• remoção das telas, transporte e deposição em aterro – 60 €/ton; 

• aterro das lagoas – 4 €/ m3. 
 

Tabela 10.4 – Resumo dos custos de investimento inicial referente às ETAR 

Descrição 

Custos de 

construção civil 

(€) 

Custos de 

equipamento 

(€) 

Custos totais 

(€) 

Cenário 1 e 2 

ETAR de Faro/Olhão 15 640 551 6 383 820 22 024 371 

Cenário 3 

ETAR de Faro Nascente 12 945 230 4 586 939 17 532 168 

ETAR de Olhão Poente 10 356 098 2 860 851 13 216 949 

 

10.2.1.3 Resumo dos custos de investimento em capital fixo 
 

Na tabela seguinte apresenta-se uma sistematização dos valores parcelares que 

deram origem ao custo de investimento em capital fixo, para cada uma das soluções 

admitidas, discriminando-se as parcelas relativas à construção civil e ao equipamento. 

  

Tabela 10.5 – Estimativa dos custos de primeiro investimento, em construção civil e 

equipamento metalo e electromecânico 

Descrição 

Custos de 

construção civil 

(€) 

Custos de 

equipamento 

(€) 

Custos totais 

(€) 

Cenário 1 

Solução A - Hipótese 1 17 931 360 6 761 688 24 693 047 

Solução A - Hipótese 2 17 972 377 6 760 176 24 732 552 

Solução B  17 699 310 6 758 379 24 457 689 

Cenário 2 

Solução A - Hipótese 1 20 732 725 6 982 661 27 715 386 

Solução A - Hipótese 2 20 498 622 6 981 994 27 480 616 

Solução B  20 259 966 6 985 122 27 245 088 

Cenário 3 23 301 328 7 447 789 30 749 118 
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10.2.2 Custos de exploração 
10.2.2.1 Sistema Interceptor 

10.2.2.1.1 Consumo energético 

 
Na estimativa dos encargos energéticos considerou-se que a afluência anual de água 
residual às estações elevatórias será igual ao caudal médio diário com infiltração em 
todos os meses do ano. Admitiu-se um preço unitário de 0,08 €/kWh.  
 

10.2.2.1.2 Manutenção 

 
Os custos de manutenção resultam da soma de duas parcelas correspondentes à 
conservação da construção civil e do equipamento. A sua estimativa teve por base a 
aplicação de taxas de 2,5% e 0,5% sobre as estimativas orçamentais de investimento  
inicial em, respectivamente, equipamento e construção civil.  
 

10.2.2.1.3 Síntese dos custos de exploração do sistema interceptor 
 

Na tabela seguinte apresenta-se o resumo dos custos de exploração estimados para o 
cenário 1 e 2. 
 

Tabela 10.6 – Custos de exploração associados ao sistema interceptor - sistema interceptor (€) 

Descrição 2014 2044 

Cenário 1 

Solução A - Hipótese 1 100 010 157 726 

Solução A - Hipótese 2 99 700 155 996 

Solução B  87 296 144 425 

Cenário 2 

Solução A - Hipótese 1 213 753 268 159 

Solução A - Hipótese 2 206 121 260 069 

Solução B  190 274 257 906 

 

10.2.2.2 Estação de Tratamento de Águas Residuais 

10.2.2.2.1 Exploração 
 

Os custos totais de exploração associados ao funcionamento das ETAR foram 
determinados através dos indicadores de custos disponibilizados pela AdP, em função 
da dimensão da instalação (populações superiores a 40 000 hab. eq) e do tipo de 



 

ESTUDO_PRÉVIO (REV 1 – 2010-08-24) 133 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

tratamento adoptado (tratamento secundário por lamas activadas), de acordo com os 
pressupostos que se apresentam na Tabela 10.7. 
 

Tabela 10.7 – Custos unitários de exploração para ETAR com tratamento secundário 

Parâmetro Unidade Custo unitário 

Energia €/m3 0,04 

Reagentes €/m3 0,01 

Lamas €/m3 0,05 

Controlo analítico €/ano 15 000 

Outros €/m3 0,03 

Fonte: "Preços unitários para estimativa de custos" da AdP serviços 

 

De acordo com a informação da AdP no que respeita a instalações que incluam  na 
linha processual uma operação de tratamento terciário, deverá ser considerado o valor 
adicional de 0,07 €/m3 na estimativa dos custos totais de exploração da instalação. 
 
Os custos de manutenção resultam da aplicação de taxas de 2,5% e 0,5% sobre as 
estimativas orçamentais de investimento  inicial em, respectivamente, equipamento e 
construção civil.  
 

10.2.2.2.2 Síntese dos custos de exploração da(s) ETAR 
 

Na tabela seguinte apresenta-se o resumo dos custos de exploração estimados para 
os cenários preconizados.   
 

Tabela 10.8 – Custos de exploração associados à(s) ETAR (€/ano) 

Descrição 2014 2044 

Cenário 1 e 2 

ETAR de Faro/Olhão 3 391 362 3 963 579 

Cenário 3 

ETAR de Faro Nascente 2 457 876 2 826 553 

ETAR de Olhão Poente 1 028 283 1 253 361 

TOTAL cenário 3 3 486 159 4  079 914 

 

10.2.2.3 Resumo dos custos totais de exploração 
 

Os custos totais de exploração respeitam ao somatório dos custos de exploração 

associados ao sistema interceptor e à(s) ETAR. 
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Na tabela seguinte apresenta-se uma sistematização dos valores apurados para cada 

uma das soluções admitidas, para os anos zero e horizonte de projecto. 

  

Tabela 10.9 – Estimativa dos custos de exploração para o ano zero e ano horizonte de projecto 

(€/ano) 

Descrição 2014 2044 

Cenário 1 

Solução A - Hipótese 1 3 491 372 4 121 305 

Solução A - Hipótese 2 3 491 062 4 119 575 

Solução B  3 478 658 4 108 004 

Cenário 2 

Solução A - Hipótese 1 3 605 114 4 231 738 

Solução A - Hipótese 2 3 597 483 4 223 648 

Solução B  3 581 636 4 221 484 

Cenário 3 3 486 160 4 079 914 

 

 

10.2.2.4 Custos totais actualizados e indicadores de custo 
 
Nas tabelas seguintes apresenta-se a síntese da estimativa dos custos totais 

actualizados ao ano 2014, bem como os indicadores de custo e as tarifas associadas 

ao sistema de Faro/Olhão, cujo apuramento se encontra discriminado no Anexo VII. 

 

Tabela 10.10 – Estimativa dos custos totais actualizados 

Descrição 

Investimento em 

capital fixo 

(€) 

Custo de 

exploração 

(€) 

Custo total 

actualizado 

(€) 

Cenário 1 

Solução A - Hipótese 1 29 764 313 117 996 488 105 351 513 

Solução A - Hipótese 2 29 802 684 117 964 867 105 371 552 

Solução B  29 526 473 117 593 252 104 847 540 

Cenário 2 

Solução A - Hipótese 1 32 952 381 121 471 214 110 794 589 

Solução A - Hipótese 2 32 717 112 121 227 523 110 398 293 

Solução B  32 483 929 120 948 363 109 956 846 
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Descrição 

Investimento em 

capital fixo 

(€) 

Custo de 

exploração 

(€) 

Custo total 

actualizado 

(€) 

Cenário  3 

ETAR de Faro Nascente 17 939 961 81 908 654 70 548 247 

ETAR de Olhão Poente 12 330 176 35 365 488 34 702 721 

Total cenário 3 30 270 138 117 274 142 105 250 968 

 

Tabela 10.11 – Indicadores de custo 

Custo unitário 
Descrição 

Tarifa 

(€/m3) (€/m3) (€/hab.eq..ano) 

Cenário 1 

Solução A - Hipótese 1 0,35 0,23 41,0 

Solução A - Hipótese 2 0,35 0,23 41,0 

Solução B  0,35 0,23 40,8 

Cenário 2 

Solução A - Hipótese 1 0,37 0,24 43,1 

Solução A - Hipótese 2 0,37 0,24 43,0 

Solução B  0,37 0,24 42,8 

Cenário 3 

ETAR de Faro Nascente 0,32 0,21 43,1 

ETAR de Olhão Poente 0,44 0,28 37,3 

Total cenário 3 0,35 0,23 41,0 

 
Salienta-se que a estimativa dos custos totais actualizados foi efectuada com base no 
caudal médio diário, com infiltração, admitindo-se para o efeito, o cálculo da média 
ponderada entre os caudais de época alta e época baixa, considerando que a época 
alta é materializada 4 meses por ano. 
 

10.2.2.5 Conclusões 
  

Relativamente à localização da ETAR e respectivo sistema interceptor, e atendendo 
ao exposto anteriormente importa salientar os seguintes aspectos: 
 

• o caudal bombeado pela estação elevatória associada ao cenário 1 é claramente 
inferior ao caudal de água residual bombeado no cenário 2 (cerca de 286 L/s e 690 
L/s, respectivamente); 
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• a altura manométrica de elevação total do cenário 2 é inferior à do cenário 1; 

• o traçado associado à solução B é menos extenso comparativamente aos traçados 
associados à solução A (hipóteses 1 e 2); 

• a solução A – hipótese 1 exige a construção de um sifão invertido e uma câmara de 
entrada elevada; 

• a solução A – hipótese 2 implica elevadas profundidades de assentamento das 
tubagens; 

• o cenário 3 não requer a construção de um sistema interceptor, mas implica a 
construção de duas infra-estruturas de tratamento de média dimensão ao invés de 
concentrar o tratamento da água residual numa única instalação (cenários 1 e 2). 

 
Na Tabela 10.12 apresenta-se um resumo anotado dos principais custos e indicadores 
apurados para cada um dos cenários preconizados. 
 
Importa referir que os custos totais actualizados obtidos para os cenários 1 e 2 

poderão ser ainda mais atenuados por uma economia decorrente da construção de 

uma única instalação de tratamento de maior dimensão ao invés de duas ETAR de 

média dimensão (solução preconizada para o cenário 3). De facto, os custos de 

primeiro investimento e os custos de exploração estimados foram determinados 

através dos indicadores de custos disponibilizados pela AdP, definidas em função da 

dimensão da instalação e do tipo de tratamento adoptado, pelo que não reflectem 

todas as sinergias e economias decorrentes da construção e exploração de uma só 

instalação. 

 
Por outro lado, no que concerne à natureza e ocupação espacial dos terrenos 

interessados para a construção das ETAR, o cenário 3 é fortemente penalizado. 

Efectivamente, a edificação de duas instalações de tratamento, com a consequente 

construção de dois edifícios de exploração e de duas linhas de tratamento para a fase 

sólida, implica uma maior ocupação espacial comparativamente à construção de uma 

ETAR de maior dimensão. Apesar do espaço disponível não ser um factor limitativo na 

análise efectuada, o facto dos terrenos serem lodosos, poderá implicar custos de 

construção civil significativamente mais elevados e introduzir distorções significativas 

nos valores estimados, onerando os custos totais actualizados apurados. 

 

Salienta-se, novamente, que a análise efectuada não inclui os custos associados à 

aquisição dos terrenos afectos à implantação das infra-estruturas de transporte de 

águas residuais, facto que pode penalizar fortemente a solução B em ambos os 

cenários 1 e 2. 
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Tabela 10.12 – Principais custos e indicadores associadas aos cenários 1, 2 e 3 

Cenário 1 Cenário 2 

Descrição Solução A – 

hipótese 1 

Solução A – 

hipótese 2 
Solução B 

Solução A – 

hipótese 1 

Solução A – 

hipótese 2 
Solução B 

Cenário 3 Observações 

Custos de investimento a capital fixo (€) 

Construção civil 17 931 360 17 972 377 17 699 310 20 732 725 20 498 622 20 259 966 17 236 506 

Equipamento 6 761 688 6 760 176 6 758 379 6 982 661 6 981 994 6 985 122 7 447 789 

TOTAL 24 693 047 24 732 552 24 457 689 27 715 386 27 480 616 27 245 088 24 684 296 

O cenário 3 apresenta custos de primeiro investimento comparáveis ao 
cenário 1, sendo que a solução B apresenta o valor mais baixo. 

Custos de exploração (€) 

Ano 2014 3 491 372 3 491 062 3 478 658 3 605 114 3 597 483 3 581 636 3 486 160 

Ano 2044 4 121 305 4 119 575 4 108 004 4 231 738 4 223 648 4 221 484 4 079 914 

O cenário 3 apesar de apresentar custos de exploração ligeiramente mais 
baixos implica a exploração de duas ETAR e consequentemente a 

presença de duas equipas de exploração em permanência, o que poderá 
onerar os valores estimados. 

Custos totais actualizados 

 (€) 105 351 513 105 371 552 104 847 540 110 794 589 110 398 293 109 956 846 105 250 968 
O cenário 1 – solução B apresenta custos totais actualizados mais baixos 

comparativamente ao cenário 3. 

Tarifa 

(€/m3) 0,35 0,35 0,35 0,37 0,37 0,37 0,35 O cenário 3 apresenta um valor de tarifa comparável ao cenário 1. 

Custo unitário 

(€/m3) 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,23 

(€/hab.eq..ano) 41,0 41,0 40,8 43,1 43,0 42,8 41,0 
O cenário 1 – solução B apresenta custos unitários ligeiramente inferiores.  
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Na Tabela 10.13 apresenta-se uma comparação dos principais parâmetros que foram 

alvo de avaliação para a cada um dos três cenários equacionados.  

 

Atendendo aos resultados da análise efectuada, admite-se que o cenário 1 – solução 
B apresenta-se como o melhor compromisso técnico-económico, constituindo aquele 
que, numa perspectiva de integração de sistemas, poderá melhor servir os interesses 
da AdA.  
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Tabela 10.13 – Análise comparativa dos cenários 1, 2 e 3 

Cenário 1 Cenário 2 

Descritores 
Solução A – 

hipótese 1 

Solução A – 

hipótese 2 
Solução B 

Solução A – 

hipótese 1 

Solução A – 

hipótese 2 
Solução B 

Cenário 3 Observações 

Condicionantes de natureza ambiental: 

- Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
☺ ☺ � 

Infra-estruturas de tratamento em que a população de dimensionamento                       

exceda os 50 000 hab.eq. estão sempre sujeitas a AIA, o que penaliza 
fortemente o cenário 3, o qual implica a elaboração de dois estudos de impacte 

ambiental independentes. 

Controlo das condições de septicidade das águas residuais no 
sistema interceptor �� � ��� � � � ☺ 

Em termos de controlo da septicidade, o cenário 1 é mais desfavorável do que o 
cenário 2. Por outro lado, a solução B é mais desfavorável do que a solução A e 

a hipótese 1 mais desfavorável que a hipótese 2. 

Terreno interessados para implantação do sistema interceptor: 

 - natureza dos terrenos 
� � � � � � ☺ O facto dos terrenos interessados à solução B serem lodosos, penaliza 

fortemente esta solução, comparativamente à solução A. 

Terreno interessados para implantação da(s) ETAR: 

 - espaço disponível 
☺ ☺ ☺ Os terrenos disponíveis para a implantação das novas infra-estruturas de 

tratamento não apresentam qualquer limitação de espaço. 

- natureza dos terrenos � � � 
O facto dos terrenos interessados serem lodosos, penaliza fortemente o cenário 
3 (a construção de duas ETAR implica uma maior ocupação espacial dos 

terrenos). 

Impacte na envolvente: 

- impacte visual e integração na paisagem 
� � � 

Quaisquer das localizações equacionadas, implicam algum cuidado com a 

integração paisagística da instalação. No entanto, o cenário 3 é penalizado pela 
necessidade de integração de duas instalações. 

- predominância dos ventos ☺ �� � 

O vento que se faz sentir naquela região sopra, preferencialmente, de Oeste, o 
que contribui para a dispersão de eventuais odores para a cidade de Olhão, 

penalizando claramente a construção da ETAR nos cenários 2 e 3. No entanto, 
quaisquer das localizações equacionadas implicam a minimização das 

emissões odoríficas dos processos de tratamento. 

Exploração das infra-estruturas de tratamento � � � � � � � 

O cenário 3 é penalizado pela complexidade de exploração de duas ETAR 

comparativamente à exploração de apenas uma instalação de tratamento. Por 
outro lado, a complexidade de exploração associada ao sistema interceptor, 

penaliza sobretudo a solução A – hipótese 1 devido à existência de sifões 
invertidos no sistema.  

Investimento a capital fixo ☺ ☺ ☺ � � � ☺ 
Em termos globais, a grande diferença entre os custos de investimento 
apurados prende-se sobretudo com a construção do sistema interceptor 

associado ao cenário 2 (o caudal elevado é muito superior comparativamente 
ao cenário 1). Os cenários 1 e 3 apresentam custos comparáveis. 

Custos de exploração � � � � � � � 
No computo geral, os custos de exploração são comparáveis entre os cenários 
1 e 3. O cenário 2 é fortemente penalizado pela complexidade do sistema 

interceptor comparativamente ao cenário 1.  

Custos totais actualizados � � ☺ � � � � Os custos totais actualizados são comparáveis entre os cenários 1 e 3. No 
entanto a solução B apresenta valores ligeiramente inferiores.  

Indicadores de custo � � ☺ � � � � 
Os custos unitários e a tarifa associada aos cenários 1 e 3 são comparáveis, 
sendo que a solução B, no cenário 1, apresenta indicadores de custo mais 

favoráveis. 
 
☺ - Mais favorável; � - Não relevante ou intermédio; � - Menos favorável
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10.3 Selecção do esquema de tratamento da ETAR 
10.3.1 Custos de investimento a capital fixo 
10.3.1.1 Sistema Interceptor 

 
Os custos de investimento a capital fixo associados ao sistema interceptor 

seleccionado (cenário 1 – Solução B) foram discriminados no ponto 10.2.1.1. 

 
 

10.3.1.2 Estação de Tratamento de Águas Residuais 

 

Na tabela seguinte apresentam-se os custos de investimento associados à construção 
da infra-estrutura de tratamento para cada uma das soluções equacionadas. 
 

Tabela 10.14 – Custos de investimento em construção civil e equipamento, associados às 

soluções de tratamento consideradas 

CUSTOS DE INVESTIMENTO EM CAPITAL FIXO  (€) 

Solução 1 Solução 2 Item 

Construção 
Civil 

Equipamento 
Construção 

Civil 
Equipamento 

Tratamento da fase líquida 

Tratamento preliminar 280 000 618 500 280 000 618 500 

Decantação primária 470 000 112 000 - - 

Tratamento biológico 990 000 2 390 000 

Decantação secundária 696 000 
1 785 000 

696 000 
2 130 000 

Microtamisação 130 000 120 000 

Desinfecção 
1 315 000 1 315 000 

Afinação do efluente para reutilização 
(filtração e desinfecção por radiação 
ultravioleta) 

100 000 
72 500 

100 000 
72 500 

Tratamento da fase sólida 

Espessamento das lamas 185 000 239 500 220 000 342 000 

Estabilização biológica de lamas 580 000 1 330 000 - - 

Desidratação de lamas 290 000 563 000 290 000 933 000 
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CUSTOS DE INVESTIMENTO EM CAPITAL FIXO  (€) 

Solução 1 Solução 2 Item 

Construção 
Civil 

Equipamento 
Construção 

Civil 
Equipamento 

Tratamento da fase gasosa 

Desodorização 100 000 310 000 100 000 220 000 

Outros 

Instalações eléctricas e 
instrumentação 

- 1 600 000 - 1 300 000 

Edifício de exploração 400 000 - 400 000 - 

Arruamentos, arranjos exteriores e 
vedação 

550 000 - 550 000 - 

Trabalhos preliminares 6 064 822 - 6 064 822 - 

Outros (canalizações, redes, 
medidores de caudal, projecto de 
execução, prospecção geológica e 
geotécnica e equipamentos gerais) 

1 626 000 - 1 682 000 - 

Sub-total 1 12 461 822 7 945 500 12 892 822 6 931 000 

Sub-total 2  20 407 322 19 823 822 

Estaleiro geral da empreitada 1 020 366 991 191 

Total  21 427 688 20 815 013 

 

Salienta-se que para efeitos do apuramento dos custos relativos aos trabalhos 
preliminares, nomeadamente, à desactivação e aterro das lagoas existentes, foram 
considerados os seguintes custos unitários: 
 

• remoção de lamas, desidratação, transporte e deposição em aterro – 25 €/m3;  

• remoção das telas, transporte e deposição em aterro – 60 €/ton; 

• aterro das lagoas – 4 €/ m3. 
 

10.3.1.3 Resumo dos custos de investimento em capital fixo 
 

Na tabela seguinte apresenta-se uma sistematização dos valores parcelares que 

deram origem ao custo de investimento em capital fixo, para as soluções admitidas, 

discriminando-se as parcelas relativas à construção civil e ao equipamento. 
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Tabela 10.15 – Estimativa dos custos de primeiro investimento, em construção civil e 

equipamento metalo e electromecânico 

Descrição 

Custos de 

construção civil 

(€) 

Custos de 

equipamento 

(€) 

Custos totais 

(€) 

Solução 1 15 540 947 8 320 059 23 861 006 

Solução 2 15 942 772 7 305 559 23 248 331 

 

10.3.2 Custos de exploração 
10.3.2.1 Sistema Interceptor 

 

Os custos de exploração associados ao sistema interceptor seleccionado (cenário 1 – 

Solução B) foram discriminados no ponto 10.2.2.1. 

 

10.3.2.2 Estação de Tratamento de Águas Residuais 

10.3.2.2.1 Manutenção 

 

Os custos de manutenção resultam da soma de duas parcelas correspondentes à 
conservação da construção civil e ao equipamento. A sua estimativa teve por base a 
aplicação de taxas de 2,5% e 0,5% sobre as estimativas orçamentais de investimento 
em, respectivamente, equipamento e construção civil, apresentando-se, de seguida, 
os valores obtidos. 
 

Tabela 10.16 – Estimativa dos custos de exploração anuais relativos à manutenção da 

instalação 

Custos de manutenção (€/ano) 
Descrição 

Construção civil Equipamento TOTAL 

Solução 1 107 138 535 692 642 831 

Solução 2 104 075 520 375 624 450 

 
10.3.2.2.2 Consumo de reagentes químicos 

 
O consumo de reagentes químicos na ETAR de Faro/Olhão para cada uma das 
soluções de tratamento equacionadas envolve o doseamento de (quando aplicável): 
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• cal viva para a estabilização química das lamas biológicas e/ou higienização; 

• cal hidratada para estabilização biológica  das lamas (controlo da alcalinidade); 

• polielectrólito catiónico para espessamento e desidratação de lamas; 

• ácido sulfúrico na desodorização; 

• hidróxido de sódio na desodorização; 

• hipoclorito de sódio na desodorização. 

 
Para além do doseamento dos reagentes químicos referidos, será necessário prever a 
utilização esporádica de ácido fórmico na limpeza dos difusores de ar dos reactores 
biológicos.   
 
Os indicadores utilizados para a estimativa do consumo médio de reagentes ao longo 
do ano, para cada uma das soluções de tratamento, incluíram: 
 

• doseamento de 0,25 kg de cal viva/kg MS, 15 dias por ano; 

• doseamento de 15 t/ano de cal hidratada; 

• consumo de 0,026 g H2SO4/m3 de ar a tratar; 

• consumo de 0,19 g NaOH/m3 de ar a tratar; 

• consumo de 2,5 g NaOCl/m3 de ar a tratar; 

• consumo de polielectrólito de 8 kg/tMS para a solução 1 e de 10 kg/tMS para a 

solução 2. 

 
Foram admitidos os seguintes preços unitários: 
 

• cal viva - 100 €/t; 

• cal hidratada – 150 €/t  

• polielectrólito catiónico - 4500 €/t ; 

• ácido sulfúrico – 500 €/t; 

• hidróxido de sódio – 600 €/t; 

• hipoclorito de sódio – 200 €/t. 

 
O consumo de ácido fórmico foi considerado negligenciável, pelo que não foi incluído 
na estimativa dos custos de exploração.   
 

10.3.2.2.3 Consumo de energia eléctrica 

 

Os consumos de energia eléctrica foram estimados com base nos balanços 

energéticos apresentados no Anexo IV, tendo-se assumido um custo unitário para a 

energia eléctrica de 0,08 €/kWh.  
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10.3.2.2.4 Recolha, transporte e deposição de subprodutos e lamas 

 

Para efeitos da estimativa de custos relativos à recolha, transporte e deposição final 

dos subprodutos e lamas, considerou-se um custo unitário de 60 €/t, que engloba a 

recolha, o transporte e a deposição final em aterro sanitário. 

 

10.3.2.2.5 Pessoal 

 

Os custos com o pessoal, foram estimados com base na constituição da equipa de 

exploração, associada a cada uma das soluções de tratamento, e os custos unitários 

considerados, associados aos vários elementos da equipa técnica, que se apresenta 

na tabela seguinte. 

 

Tabela 10.17 – Constituição das equipas de exploração e respectivos custos unitários 

Descrição Custos unitários1 

Elemento da equipa 
Solução 1 Solução 2 €/mês €/ano 

Engenheiro Processo 1 1 2 000 36 400 

Engenheiro Electrotécnico 1 - 2 000 36 400 

Mecânico 1 1 1 250 22 750 

Electricista 1 0,5 1 250 22 750 

Operador 10 8 800 14 560 

Analista principal 1 1 1 250 22 750 

Analista auxiliar 1 1 800 14 560 

TOTAL 9 350 170 170 
1 14 meses por ano, incluindo custos sociais 
 

10.3.2.2.6 Controlo analítico 

 

Para a estimativa de custos associados ao controlo analítico das várias soluções 

alternativas, considerou-se um custo específico de 0,0012 €/m3 de água residual 

tratada, para a solução 1 e de 0,001 €/m3 de água residual tratada, para a solução 2. 

 

10.3.2.2.7 Síntese dos custos de exploração associados à ETAR 
 

Na tabela seguinte apresenta-se o resumo dos custos de exploração estimados para 
as soluções 1 e 2, cujo apuramento se encontra discriminado no Anexo VI.   
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Tabela 10.18 – Custos de exploração associados à ETAR (€/ano) 

Descrição 2014 2044 

Solução 1 1 989 513 2 275 642 

Solução 2 2 035 237 2 344 075 

 

10.3.2.3 Resumo dos custos totais de exploração 
 

Os custos totais de exploração respeitam ao somatório dos custos de exploração 

associados ao sistema interceptor e à ETAR. 

 

Na tabela seguinte apresenta-se uma sistematização dos valores apurados para cada 

uma das soluções admitidas, para os anos zero e horizonte de projecto. 

  

Tabela 10.19 – Estimativa dos custos de exploração para o ano zero e ano horizonte de 

projecto (€/ano) 

Descrição 2014 2044 

Solução 1 2 076 809 2 420 067 

Solução 2 2 122 533 2 488 500 

 

10.3.2.4 Custos totais actualizados e indicadores de custo 
 
Nas tabelas seguintes apresenta-se a síntese da estimativa dos custos totais 

actualizados ao ano 2014, bem como os indicadores de custo e as tarifas associadas 

ao sistema de Faro/Olhão, cujo apuramento se encontra discriminado no Anexo VII. 

 

Tabela 10.20 – Estimativa dos custos totais actualizados 

Descrição 

Investimento em 

capital fixo 

(€) 

Custo de 

exploração 

(€) 

Custo total 

actualizado 

(€) 

Solução 1 30 101 051 69 701 583 73 635 345 

Solução 2 28 727 501 71 471 010 73 673 763 
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Tabela 10.21 – Indicadores de custo 

Custo unitário 
Descrição 

Tarifa 

(€/m3) (€/m3) (€/hab.eq..ano) 

Solução 1 0,25 0,16 28,7 

Solução 2 0,25 0,16 28,7 

 
Salienta-se que a estimativa dos custos totais actualizados foi efectuada com base no 
caudal médio diário, com infiltração, admitindo-se para o efeito, o cálculo da média 
ponderada entre os caudais de época alta e época baixa, considerando que a época 
alta é materializada 4 meses por ano. 
 

10.3.2.5 Conclusões 
  

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo anotado dos principais custos e 
indicadores apurados para cada uma das soluções preconizadas. 
 

Tabela 10.22 – Principais custos e indicadores associadas às soluções de tratamento 1 e 2 

Descrição Solução 1 Solução 2 Observações 

Custos de investimento 

a capital fixo (€) 
   

Construção civil 15 540 947 15 942 772 

Os custos associados à montagem do estaleiro e à 
desactivação das lagoas existentes foram incluídos nos 

custos de construção civil, representando cerca de 35% 
do investimento total. 

Equipamento 8 320 059 7 305 559 Em qualquer das soluções o peso do investimento em 
equipamento é muito significativo. 

TOTAL 23 861 006 23 248 331 A solução 1 apresenta custos de primeiro investimento 
ligeiramente superiores. 

Custos de exploração (€)   

Ano 2014 2 076 809 2 122 533 

Ano 2044 2 420 067 2 488 500 

No que refere aos custos de exploração, a solução 2 é 
penalizada nas parcelas referentes ao tratamento das 

lamas e ao consumo de energia eléctrica.  

Por outro lado, a solução 1 apresenta custos mais 

elevados nas parcelas associadas ao consumo de 
reagentes (utilizados na desodorização), à manutenção e 

ao controlo analítico. Sendo uma solução claramente 
mais complexa apresenta, igualmente, custos com 

pessoal superiores aos da solução 2. 

No computo geral os custos totais de exploração das 

duas soluções são comparáveis, embora a solução 2 
apresente custos ligeiramente mais elevados.. 
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Descrição Solução 1 Solução 2 Observações 

Energia solicitada à rede 

(kWh/ano) 
4 910 816 7 832 769 

O valor associado à solução 1 foi estimado admitindo 
que toda a energia eléctrica produzida nos geradores é 

utilizada na ETAR. 

Custos totais 

actualizados  (€) 
73 635 345 73 673 763 

A solução 2 apresenta custos totais actualizados 
ligeiramente superiores. 

Tarifa (€/m3) 0,25 0,25 

Custo unitário 

€/m3) 0,16 0,16 

(€/hab.eq..ano) 28,7 28,7 

Os custos unitários estimados são semelhantes para as 

duas soluções de tratamento. 

 

Relativamente a outros aspectos que foram alvo de avaliação para a cada uma das 

soluções de tratamento equacionadas, importa salientar os seguintes: 

 

• o tratamento da fase sólida através do recurso a processos biológicos anaeróbios 
(solução 1), é materializada através de órgãos com uma expressão física muito 
significativa, e que, consequentemente, apresentam um forte impacte visual e uma 
difícil integração paisagística; 

• a exploração de um processo de média carga com estabilização anaeróbia de 
lamas (primárias e biológicas) e valorização do biogás em cogeração (solução 1), é 
mais complexa que a da solução de baixa carga (solução 2); 

• em relação à solução 1, a abordagem utilizada foi a que normalmente é seguida em 
estudos desta natureza, tendo-se admitido que energia eléctrica disponibilizada 
pelos grupos de cogeração seria utilizada na ETAR, contribuindo, deste modo, para 
reduzir o consumo de energia eléctrica proveniente da rede; 

• a valorização energética do biogás (solução 1) possibilita a redução da compra de 
energia à rede ou a venda da energia produzida mediante o pagamento de um 
preço mais favorável, permitindo a obtenção de um retorno financeiro que ajuda a 
equilibrar os custos de investimento e do tratamento das águas residuais; 

• no caso da solução 1, a produção interna de electricidade confere segurança no 
abastecimento energético à instalação, assegurando a alimentação dos 
equipamentos electromecânicos em caso de falha no fornecimento de energia pela 
rede nacional. Na solução 2 tal só é possível por recurso a um grupo gerador de 
socorro. 

 

Atendendo aos resultados da análise efectuada, admite-se que solução 1 constitui o 
melhor compromisso técnico-económico, constituindo aquele que, numa perspectiva 
ambiental, poderá melhor servir os interesses da AdA.  
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De facto, a valorização energética do biogás na própria instalação de tratamento de 
águas residuais permitirá, por um lado, diminuir o consumo de energia produzida a 
partir de combustíveis fósseis, traduzindo-se na poupança de recursos naturais e, por 
outro, reduzir a emissão de gases com efeito estufa para a atmosfera. 
 
 

10.4 Síntese da análise técnico-económica efectuada 
 
Em síntese, admite-se que as soluções que constituem o melhor compromisso 
técnico-económica para a AdA, são: 
 

a) Localização da infra-estrutura de tratamento: 
 

� cenário 1 – instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno actualmente ocupado 
pela ETAR de Faro Nascente, no concelho de Faro, incluindo o transporte da 
água residual afluente à ETAR de Olhão Poente para a nova instalação de 
tratamento. 

 
b) Sistema interceptor: 

 
� solução B – traçado com menor extensão de condutas, desenvolvendo-se 

inteiramente a sul da linha de caminho de ferro, em parte junto às salinas 
existentes. 

 
c) Solução de tratamento: 
 

� solução 1 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante 
média carga. 
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ANEXO I 

Caracterização da água residual afluente ao sistema de 
Faro/Olhão 
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ANEXO II 

Fax da REFER 
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ANEXO III 

Pré-dimensionamento hidráulico-sanitário 
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INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTE 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
Solução 1 – tratamento biológico por biomassa em 

suspensão na variante média carga 
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TRATAMENTO DA FASE LÍQUIDA 
Tratamento preliminar 
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TRATAMENTO DA FASE LÍQUIDA 
Tratamento primário 
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TRATAMENTO DA FASE LÍQUIDA 
Tratamento secundário 
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TRATAMENTO DA FASE LÍQUIDA 
Tratamento terciário 

 
 





 

 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA 
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TRATAMENTO DA FASE GASOSA 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
Solução 2 – tratamento biológico por biomassa em 

suspensão na variante baixa carga 
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TRATAMENTO DA FASE LÍQUIDA 
Tratamento preliminar 
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TRATAMENTO DA FASE LÍQUIDA 
Tratamento secundário 
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TRATAMENTO DA FASE LÍQUIDA 
Tratamento terciário 
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TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA 
 
 

 





 

 

HIDROPROJECTO  
ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRATAMENTO DA FASE GASOSA 
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ANEXO IV 

Balanços mássicos 
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Solução 1 – tratamento biológico por biomassa em 
suspensão na variante média carga 
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Solução 2 – tratamento biológico por biomassa em 
suspensão na variante baixa carga 
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ANEXO V 

Balanços energéticos 
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Solução 1 – tratamento biológico por biomassa em 
suspensão na variante média carga 
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Solução 2 – tratamento biológico por biomassa em 
suspensão na variante baixa carga 
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ANEXO VI 

Custos de exploração 
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ANEXO VII 

Análise de custos 
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Selecção da localização da ETAR e do respectivo sistema 
interceptor 
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Selecção do esquema de tratamento da ETAR 
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ANEXO VIII 

Peças desenhadas 
 
 


