
ETAR na Mata 

1 de julho de 2019 



     ETAR (Fossa Biológica)  

Este projeto para instalação de Estação de Tratamento de Águas Residuais, visa 

dotar a povoação da Mata, na Freguesia de Arruda dos Vinhos, de tratamento 

das águas residuais produzidas e drenadas na referida povoação com uma 

população de sensivelmente 40 habitantes. 

 

Não existem nas proximidades do local de descarga, quaisquer captações de 

água, quer superficiais, quer subterrâneas. 

 

 



     ETAR (Fossa Biológica) 

• A definição da opção de instalação teve em conta: 

 

-     A reduzida dimensão da população a servir, cerca de 40 habitantes; 

- A impraticabilidade de condução destes efluentes a outro subsistema; 

- A natureza predominantemente doméstica dos efluentes; 

- O facto do tratamento já ter sido anteriormente com recurso a uma fossa 

séptica ( que atualmente está desativada) 

- A simplicidade de operação / manutenção da solução em causa;  

 



   ETAR (Fossa Biológica)  

 A solução a adotar para a instalação no local é constituída por um 

recipiente estanque, destinado à recepção e tratamento avançado de 

águas residuais ou similares, através da combinação dos processos de 

decantação, digestão anaeróbia e filtração biológica aeróbia e tem 

como vantagens a existência de dois compartimentos , o que minimiza 

o risco de descarga de lamas com efluente tratado no caso de efluência 

de picos de caudal e um leito filtrante à saída que constitui uma etapa 

de tratamento adicional a decantação, devendo-se conseguir um 

efluente de maior qualidade. 

 

 



    ETAR (Fossa Biológica) 





    ETAR (Fossa Biológica) 

 

• Para o dimensionamento da mesma, teve-se em conta 
uma capitação de 180 l/hab/dia, para uma povoação de 
40 hab. Sendo o tempo de retenção de 3,5 dias, para o 
modelo escolhido de 25 m3 de capacidade. 
 

•   Esta instalação será propriedade da Câmara Municipal, 
sendo a mesma responsável pela sua operação e gestão.  









            
           PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  

 
• Elevados níveis de tratamento;  

• Impacto visual nulo;  

• Facilidade e rapidez de instalação;  

• Fabricada em polietileno linear aditivado anti-UV, por sistema de 
rotomoldagem, o que se traduz em elevada resistência mecânica 
e insensibilidade à corrosão;  

• Ausência de odores desagradáveis com ventilação adequada;  

• Filtro biológico de alto rendimento;  

• Tampa em Polietileno;  

• Simplicidade de funcionamento e manutenção.  



    ETAR (Fossa Biológica) 

 
• No passado dia 20 de Maio foi solicitado a emissão de 

parecer à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) relativa 
à instalação da referida estação de tratamento.  
 
(A aguardar resposta) 

 




