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RESUMO 

A complexidade de algumas estações de tratamento de águas residuais tem criado a 

necessidade de estudos aprofundados do comportamento hidráulico em diversas estruturas 

cuja geometria e tempos de retenção afetam a qualidade do efluente, o que tem justificado o 

uso de modelos 3D com recurso à Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD). Estes 

métodos permitem não só a simulação do movimento dos fluidos, mas também fenómenos 

de transferências de calor, transporte de sedimentos e de poluentes. Contudo, e apesar do 

desenvolvimento da capacidade dos computadores pessoais, os recursos exigidos em 

termos computacionais são ainda bastante elevados. Assim, uma alternativa útil para a 

avaliação das opções de beneficiação dos sistemas e minimização de custos de exploração, 

é o recurso à modelação dinâmica 1D, complementada com modelação 3D em secções 

críticas do sistema.  

O presente trabalho teve como objetivo a demonstração de uma abordagem de modelação 

sequencial para a simulação hidrodinâmica em ETAR, destinada a simplificar o processo de 

escolha de metodologias de modelação, para a resolução de problemas específicos com 

aplicação à ETAR da Guia, Portugal. Para a modelação unidimensional do sistema, 

recorreu-se aos modelos SWMM e HEC-RAS, calibrados e validados com dados de alturas 

de água, caudais afluentes e curva de vazão (altura de água na descarga vs. nível de maré) 

medidos na ETAR. A modelação 3D foi efetuada com recurso ao código comercial Flow 3D®. 

Os resultados obtidos demonstraram que a modelação 1D se revela essencial para 

avaliação da dinâmica dos escoamentos, bem como para avaliação de velocidades médias 

e níveis de água em estruturas essencialmente lineares, efeitos de maré e solicitações 

extremas ao sistema. A utilização de CFD permitiu observar velocidades de escoamento 

muito elevadas no descarregador lateral a jusante dos decantadores, nos descarregadores a 

jusante da desinfeção por U.V. e no canal de ligação à ETAR antiga. Foi possível também a 

simulação de diversas alternativas de intervenções para redução da turbulência do 

escoamento (favorável à formação de espuma. 

Palavras-chave: modelação matemática; CFD; desempenho hidráulico; tratamento de 

águas residuais. 
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1. INTRODUÇÃO  

Maiores exigências de qualidade dos meios recetores, acompanhadas por maiores 

restrições de construção e disponibilidade de espaço, têm originado, nalguns países, 

estações de tratamento de águas residuais (ETAR) complexas. Esta situação tem sido 

acompanhada pela evolução nos modelos de simulação matemática, apresentando 

atualmente diversos graus de complexidade e resolução. 

Os fenómenos hidráulicos em ETAR eram inicialmente modelados de forma simplista, 

recorrendo por exemplo, a funções de transferência ou ao método do volume do tanque 

variável (De Clercq et al., 1999; Alex et al., 2001), por vezes insuficientes para a correta 

representação da complexidade dos comportamentos hidráulicos introduzida por algumas 

estruturas. Nesse sentido, nos últimos anos tem-se vindo a recorrer à Dinâmica de Fluidos 

Computacional (CFD - Computational Fluid Dynamics) com aplicação a órgãos de ETAR ou 

estruturas cujos tempos de retenção afetam a qualidade do efluente (Lopes e Quinta-

Ferreira., 2010; Le Moullec et al., 2010; Ratkovich et al., 2012; Meroney et al., 2014) 

recorrendo a métodos numéricos e algoritmos que permitem não só a simulação 

tridimensional do movimento dos fluidos, mas também de fenómenos de transferências de 

calor, transporte de sedimentos e transporte de poluentes.  

É de referir contudo, que apesar do desenvolvimento da capacidade dos computadores 

pessoais, os recursos exigidos em termos computacionais são ainda elevados, limitando a 

sua aplicabilidade em tempo real ou em escoamentos dinâmicos com elevadas variações de 

caudal. Assim, uma alternativa particularmente útil para a avaliação das opções de 

beneficiação do desempenho dos sistemas e minimização dos custos de exploração, pode 

basear-se no princípio de utilização de modelação dinâmica 1D, complementada com 

modelação 3D em secções críticas do sistema. 

Pretende-se com este artigo a apresentação de resultados de aplicação desta abordagem, 

aplicado ao caso de estudo da ETAR da Guia (Portugal), com enfâse na apresentação de 

soluções estudadas para resolução de problemas de desempenho da ETAR. 

Esta ETAR foi alvo de remodelação e expansão, apresentando particularidades ao nível da 

conceção e esquema de tratamento, com modos de operação e requisitos de descarga 

distintos para a fase líquida durante a época balnear, o que resulta que seja propícia a 

sedimentação de sólidos em canais de escoamento e à formação de espumas. Quando o 

efluente apresenta concentrações elevadas de sólidos suspensos totais (fora do período 

balnear, em que não ocorre remoção significativa de SST), não se verifica a produção 

acentuada de espumas. Contudo, durante o período balnear e em função do elevado 

desempenho da decantação lamelar assistida com reagentes, tem ocorrido nos períodos do 

dia de maior caudal, a formação de volumes significativos de espumas a jusante da 

decantação lamelar. 

A ocorrência de espumas no tratamento de águas residuais é usual e decorre, sobretudo, de 

processos biológicos (nomeadamente, em resultado da elevada concentração de 

microrganismos filamentosos, como a M. parvicella, ou da existência de reagentes 

tensioativos não degradados (Jenkins et al., 2003; Xie et al., 2007). Adicionalmente, a 

elevada turbulência hidráulica em quedas e curvas, aliada à ocorrência de ressaltos 

hidráulicos, favorecem a injecção de ar na massa líquida e propiciam a formação e 

estabilização de espuma (Joseph, 1997). Das diversas alternativas existentes para controlo 

ou minimização de espumas, como adição de compostos químicos para eliminação de 
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microrganismos filamentosos, adição de iões metálicos ou polímeros sintéticos, poucas se 

revelam viáveis do ponto de vista económico e de resolução permanente (Tsang et al., 

2006). Desta forma, pretende-se demonstrar os resultados do trabalho desenvolvido no que 

se refere à minimização de espumas e melhoria do desempenho da ETAR, com base no 

conhecimento aprofundado da hidráulica dos escoamentos no seu interior. 

 

2. BREVE DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO – ETAR DA GUIA 

A ETAR da Guia localiza-se no concelho de Cascais (Portugal), servindo uma população de 

cerca de 800 000 habitantes equivalentes numa área de cerca de 220 km2, abrangendo 4 

municípios distintos. Iniciaram-se no final de 2007 as obras de beneficiação da ETAR, 

consistindo na sua ampliação para implementação de tratamento primário, com tratamento 

complementar durante os meses de época balnear, incluindo a construção de uma Estação 

de Tratamento da Fase Sólida (ETFS) completamente nova. 

A linha de tratamento da fase líquida da ETAR ocupa dois pisos em cave subterrânea, em 

ligação com as instalações antigas onde se realiza o tratamento preliminar, e devido à sua 

proximidade a uma importante zona balnear, os requisitos de descarga variam ao longo do 

ano em função do uso do meio recetor. O tratamento integra uma etapa preliminar (através 

de tamisação e operações de desarenação e desengorduramento), uma operação de 

coagulação-floculação com adição de cloreto férrico, polidroxicloreto de alumínio e 

polieletrólito aniónico (apenas em época balnear), decantação primária lamelar em 

decantadores retangulares, complementada por desinfeção por radiação ultravioleta 

(igualmente só efetuada em época balnear). O efluente decantado é descarregado num 

canal de geometria variável e com diversos descarregadores, por onde é encaminhado para 

um túnel de 500m até à câmara de descarga final, de ligação ao emissário submarino (com 

cerca de 2.7 km). 

Na fase de arranque da instalação verificaram-se algumas deficiências de desempenho, 

nomeadamente dificuldade de cumprir condições de autolimpeza nalguns trechos a 

montante da desarenação, problemas de distribuição equitativa de caudais, ou formação de 

espumas. A formação de espumas ao longo da fase líquida é usualmente agravada em 

período estival, perturbando o desempenho do sistema, particularmente a eficiência da 

desinfeção e as condições para medição de caudal, com impactes visuais negativos. 

 

3. METODOLOGIA 

A abordagem utilizada para a modelação matemática baseou-se na modelação 1D através 

do recurso ao software amplamente utilizado EPA SWMM5 (Rossman, 2007), usualmente 

aplicado a redes de drenagem, e ao Hydrologic Engineering Centers River Analysis System 

(HEC-RAS), cujo âmbito tipicamente se refere a rios e canais. Esta análise foi 

complementada com a modelação 3D com recurso ao CFD Flow 3D® para secções 

identificadas como potencialmente críticas para a turbulência do escoamento. Efetuou-se 

numa primeira fase a análise de diagnóstico de desempenho atual do sistema, seguida da 

simulação de diversas opções de intervenção de beneficiação. Optou-se pela modelação do 

sistema desde jusante dos decantadores lamelares até à câmara de carga do emissário 

submarino (representa-se na Figura 1 o sólido 3D utilizado para simulação, representativo 

da geometria da ETAR). 



 

Figura 1. Representação da geometria da ETAR utilizada para simulação e localização de locais de medição de 
níveis. 

Como solicitações ao sistema (Figura 2), consideraram-se três cenários de afluências de 

caudal, nomeadamente o hidrograma padrão de tempo seco, afluência mínima e máxima 

(sendo a capacidade máxima de tratamento cerca de 4 m3/s). A condição de fronteira de 

jusante traduziu-se na curva de vazão do emissário submarino (caudal escoado vs. altura de 

escoamento). Para a calibração do modelo foram efetuadas campanhas de recolha de 

dados, tendo-se seleccionado três locais de medição de alturas de escoamento 

(nomeadamente no reservatório de água decantada, canais de desinfeção U.V. e câmara a 

jusante da desinfeção), tendo-se registado igualmente os caudais afluentes e efluentes 

durante o período de uma semana.  

 

Figura 2. Representação das condições de fronteira; a) curva de vazão no emissário, b) caudais simulados. 

A descrição detalhada dos métodos numéricos utilizados na simulação matemática, bem 

como das campanhas de recolha de dados encontram-se em Matos, 2014. 

 



4. PRINCIPAIS RESULTADOS E CONTRIBUTOS 

4.1. Diagnóstico de desempenho do sistema 

A análise da simulação 1D permitiu obter informação acerca das velocidades médias e 

alturas de escoamento (Figura 3). Apesar de se terem observado algumas zonas de 

velocidades reduzidas (inferiores a 0.2 m/s), a questão será minimizada pelo fato do efluente 

ter já passado pelas operações de desarenação e decantação. Observaram-se velocidades 

elevadas devido a quedas induzidas pelos descarregadores, no canal de água decantada e 

a jusante da desinfeção, que serão particularmente gravosas na criação de condições 

turbulentas, o que potencia a criação de volumes de espumas indesejados. Representam-se 

na Figura 4 os resultados de simulação 3D de velocidades, para o cenário de afluência 

média, no descarregador lateral, canal de água decantada e canais de desinfeção. 

 

Figura 3. Velocidades médias do escoamento ao longo do canal de água decantada até aos canais de 
desinfeção U.V. obtidas com o HEC-RAS para as 7h e 15h30; a) afluência mínima e b) afluência máxima. 

 

Figura 4. Representação de simulação 3D do desempenho atual do sistema para afluência média; a) canais de 
desinfeção U.V.; b) canal de água decantada; c) descarregador lateral. 



4.2. Simulação de soluções 

Após análise dos resultados de desempenho atual, os cenários de potenciais soluções 

prendem-se com a introdução de perdas de carga para elevação de níveis de água a 

jusante das quedas (minimizando a altura de queda e turbulência gerada), bem como alguns 

enchimentos para regularização do escoamento. Representam-se na Figura 5 algumas 

intervenções simuladas, nomeadamente no que se refere à desativação do descarregador 

lateral e introdução de comporta com barras reguladoras do escoamento, introdução de 

comportas a jusante dos canais de desinfeção e execução de rampa na saída da ETAR. 

A Figura 6 representa a simulação 3D do aumento da altura de água no canal com 

obstrução por comporta com abertura (intervenções representadas por A e B na Figura 5), 

para duas aberturas distintas. Representa-se na Figura 7 a simulação 1D (através do HEC-

RAS) da mesma intervenção, com abertura da comporta em cerca de 0.50m. 

 

Figura 5. Representação de algumas intervenções simuladas para a ETAR da Guia para controlo de turbulência 
no escoamento. 

Na Figura 8 demonstram-se os resultados de simulação 1D, no que se refere a alturas 

médias de escoamento, das intervenções a jusante da decantação (representadas por D e E 

na Figura 5) para os três cenários considerados, e o efeito na redução de altura de queda 

após os descarregadores. 

 

Figura 6. Resultados de simulação 3D de colocação de comporta seccionada no canal de água decantada; a) 
totalmente aberta; b) abertura de comporta a 0.40m. 



 

Figura 7. Resultados de simulação em HEC-RAS da introdução de comporta no canal de água decantada, com 
abertura de 0.50m, para os cenários de afluência máxima (a rosa) e média (a verde). 

 

Figura 8. Simulação de alturas de escoamento com seccionamento por 2 comportas laterais a jusante da 
desinfeção. 



5. DISCUSSÃO 

Na configuração atual do sistema, as velocidades nos trechos até aos descarregadores dos 

canais U.V. são, em regra, reduzidas, sendo que apenas existem secções pontuais de 

aceleração do escoamento, devido a singularidades perturbadoras do escoamento, mas que 

não se revelam de grande importância para o problema em análise. Contudo, é nas quedas 

após os descarregadores que se atingem velocidades na ordem dos 5 m/s, que induzirão 

elevadas condições de turbulência e risco de formação de espuma. 

As soluções simuladas de introdução de perdas de carga, resultam em reduções de alturas 

de queda, que se crê terem efeitos bastante vantajosos na redução da turbulência do 

escoamento, sem que no entanto se afete o tratamento preconizado para montante. Crê-se 

assim que, a execução de medidas de índole hidráulica, em conjunto com acções pontuais 

de natureza química, poderão ser suficientes para a resolução ou minimização do problema 

em análise. 

No que se refere aos resultados obtidos através do recurso aos diferentes modelos, verifica-

se a adequabilidade dos modelos 1D utilizados no estudo para obtenção de resultados 

relativos a estruturas lineares. É importante a utilização de modelos dinâmicos que 

representem o escoamento em regime não permanente, capazes de captar as variações 

temporais de caudais afluentes a ETAR ao longo do dia. No caso de estruturas cuja 

geometria influencie o desempenho do sistema poderá ser relevante um estudo 

aprofundado do campo de velocidades, com recurso aos CFD. 

 

6. CONCLUSÕES 

Foram utilizados três modelos distintos para simulação de comportamentos hidráulicos, com 

aplicação a ETAR, para demonstrar a sua utilidade na resolução de problemas específicos. 

Verificou-se a grande utilidade de modelos dinâmicos na representação da variabilidade 

temporal das afluências às ETAR, bem como a utilidade dos CFD para o estudo detalhado 

de campos de velocidades e variação espacial do escoamento. 

Foi possível estudar diversos cenários de intervenção conducentes a oportunidades de 

melhoria para a minimização de um problema de formação de espumas, agravado pelas 

condições de elevada turbulência do escoamento na ETAR utilizada como caso de estudo, 

de modo a demostrar a utilidade da modelação enquanto ferramenta de apoio à gestão em 

situações complexas. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores do estudo agradecem aos colaboradores da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 

S.A., (previamente SANEST – Saneamento da Costa do Estoril, S.A.), pela obtenção dos 

dados de campo que permitiram a calibração e validação dos modelos matemáticos 

apresentados. 

 

  



REFERÊNCIAS 

Alex J., Kolisch, G., Krause, K. (2001). Model Structure Identification for Wastewater 

Treatment Simulation Based on Computational Fluid Dynamics. In 1st IWA Conference 

on Instrumentation, Control and Automation, Malmö, Sweden, June 3-7. 

De Clercq B., Coen F, Vanderhaegen B., Vanrolleghem P (1999). Calibrating simple models 

for mixing and flow propagation in waste water treatment plants. Water Science & 

Technology, 39(4), 61-69. 

Jenkins D., Richard M.G., Daigger G. T. (2004). Manual on the Causes and Control of 

Activated Sludge Bulking, Foaming, and Other Solids Separation Problems. 3rd Ed. IWA 

Publishing. 

Joseph, D. (1997). Questions in fluid mechanics: Understanding foams and foaming. Journal 

of Fluids Engineering, 119, 497-498.  

Le Moullec, Y.,  Potier, O.,  Gentric, C., Leclerc, J. (2008) Flow field and residence time 

distribution simulation of a cross-flow gas–liquid wastewater treatment reactor using 

CFD. Chem. Eng. Sci., 63, 2436–2449. 

Lopes, R.J.G. , Quinta-Ferreira, R.M. (2010). Assessment of CFD-VOF method for trickle-

bed reactor modelling in the catalytic wet oxidation of phenolic wastewaters. Ind. Eng. 

Chem. Res., 49 (6), 2638–2648. 

Matos, R., Ferreira, F., Santos Silva, J., Saldanha Matos, J. (2014). Contribuição da 

modelação matemática para apoio à gestão de sistemas complexos de tratamento de 

águas residuais. 12º Congresso da Água/ 16º ENASB/ XVI SILUBESA, 5-8 Março, 

Lisboa, Portugal. 

Meroney, R., Sheker, R. E. (2014). CFD Simulation of Vertical Linear Motion Mixing in 

Anaerobic Digester Tanks. Water Environment Research, 86 (9), 816-827. 

Ratkovich, N., Chan, C. V., Bentzen, T. R., & Rasmussen, M. R. (2012). Experimental and 

CFD simulation studies of wall shear stress for different impeller configurations and MBR 

activated sludge. Water Science & Technology, 65(11), 2061-2070. 

Rossman L.A. (2007). Stormwater Management Model User’s Manual, Version 5.0. U.S. 

Environmental Research Agency. EPA/600/R-05/040 Revised June 2007.  

Tsang Y., Chua H., Sin S., Tan C. (2006). A novel technology for bulking control in biological 

wastewater treatment plant for pulp and paper making industry. Biochemical Engineering 

Journal, 32, 127-134.  

Xie B., Dai  X.-C., Xu, Y.-T. (2007). Cause and pre-alarm control of bulking and foaming by 

Microthrix parvicella - A case study in triple oxidation ditch at a wastewater treatment 

plant. Journal of Hazardous Materials, 143, 184-191.  

 


