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Tratave,
no presente e no futuro
do Vale do Ave.

FICHA TÉCNICA

Tratave - Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.
Rua ETAR de Serzedelo | 4785 - 543 Serzedelo, GMR
Tel. 252 900 670 | Fax. 252 900 679 | E-mail: tratave@tratave.pt

As primeiras ligações de redes de saneamento pertencentes ao concelho de Guimarães aconteceram no início da
exploração, logo na fase de arranque do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), em 1997. Nos
primeiros anos da Tratave eram os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) o cliente da nossa
empresa. No entanto, e com a constituição formal da “Vimágua - Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e
Vizela, E.I.M.”, há cerca de dois anos, esta empresa intermunicipal - responsável pela gestão da água e saneamento
nos municípios de Guimarães e Vizela - passou, em Maio de 2002, a ser o cliente da Tratave, no que concerne ao
tratamento das águas residuais do tipo doméstico daqueles dois municípios. Sucedendo, assim, ao antigo SMAS do
concelho de Guimarães, e integrando o município de Vizela.
Esta empresa é responsável pela execução e exploração do saneamento básico dos dois concelhos vizinhos, permitindo,
assim, que cerca de 72.500 munícipes vimaranenses tenham os seus efluentes domésticos tratados nas ETAR's do
SIDVA. Este número, que foi aumentando desde que as primeiras redes de saneamento começaram por trazer as
águas residuais domésticas até às estações de tratamento, distribui-se pelas ETAR's de Serzedelo e Rabada, uma
vez que as redes de saneamento municipais de Guimarães drenam até Serzedelo cerca de 80% deste efluente, através
dos interceptores colocados ao longo dos rios Ave e Selho. Ao interceptor do rio Selho está ligado um ramal que
atravessa a cidade de lés-a-lés, ao longo do ribeiro de Couros. Os restantes 20% são drenados para a Etar de Rabada,
através dos interceptores de Nespereira e Vizela.
A Vimágua é, de momento, o maior cliente da Tratave no que diz respeito a ligações domésticas.

Também nessa altura aconteceram as primeiras ligações ao SIDVA das empresas situadas no Vale do Ave. De entre
esse grupo de cerca de três dezenas de empresas encontrava-se a “Hidrofer - Fábrica de Algodão Hidrófilo, Lda”.
Com 32 trabalhadores ao seu serviço e sendo seu sócio-gerente o senhor Carlos Alberto Silva, a Hidrofer que fabrica
bolas de algodão, cotonetes e discos desmaquilhantes, é uma empresa certificada pela NP 46002 e ISSO 9002, tendo
uma forte especialização no fabrico de algodão hidrófilo, isto é, algodão em forma de rolo, utilizado para fins terapêuticos
ou de enfermagem, designadamente na limpeza de ferimentos.
A Hidrofer situa-se no antigo lugar do Pombal - hoje rua de Lagoção -, freguesia de Bairro - cujo padroeiro é São Pedro
e que tem uma área de 3,6 Km2 - concelho de Vila Nova de Famalicão e está ligada ao SIDVA desde 24 de Março
de 1997, ainda no tempo do “programa de despoluição das unidades industriais localizadas no Vale do Ave”.
Esta empresa apresentou o requerimento de ligação a este Sistema de Despoluição a 13 de Fevereiro de 1997, tendo-
se ligado à caixa 75 do interceptor do Ave, 2ª Frente de Drenagem. Por sua vez, o contrato formal foi celebrado em
12 de Outubro de 1998.
Inicialmente esta empresa apresentou no seu requerimento de adesão ao Sistema para um caudal de 5 m3 por dia,
tendo, em 21 de Outubro de 1998, apresentado uma alteração para os 40 m3 por dia. De salientar que a “Hidrofer”
tem medidor de caudal instalado desde o dia 23 de Março de 1999.
Uma curiosidade final no que diz respeito a esta empresa é que a sua ligação à caixa de visita do SIDVA dista cerca
de 700 metros da fábrica.

OS NOSSOS PARCEIROS
A ligação da… VIMÁGUA e da HIDROFER
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EDITORIAL

Aos nossos Parceiros

A nossa área de intervenção é o Vale do Ave, região

que se tornou uma das mais dinâmicas e industrializadas

do país. Esse desenvolvimento deve-se em muito à

mais importante riqueza natural da região, o Rio Ave.

Essa foi e é a mais-valia que contribui para o forte

crescimento a todos os níveis, culturais, turísticos,

empresariais, industriais, entre outros, da região hoje

conhecida como o Vale do Ave. O nosso Rio Ave deu

estatuto, nome e representatividade à região.

O ambiente, o crescimento e a industrialização podem

caminhar de mãos dadas. Esse equilíbrio é a razão da

existência da Tratave - concessionária do Sistema

Integrado de Despoluição do Vale do Ave, desde

Setembro de 1998, por um prazo de 25 anos. 

Esta é a primeira edição do Boletim “Tratavenotícia”,

que será publicado trimestralmente, sempre com o

objectivo de estabelecer uma relação de maior

proximidade com os nossos parceiros. Na rubrica “Em

Destaque” serão colocadas informações relacionadas

com a Tratave e o Vale do Ave. Será reservado um

espaço especial para os nossos parceiros - secção “Os

nossos Parceiros” onde será retratado o processo de

ligação de cada cliente ao SIDVA, começando pelos

que se colectaram primeiro.

Lembramos que o nosso slogan só faz sentido se

caminharmos todos na mesma direcção:

“Tratave, no presente e no futuro do Vale do Ave”

Aproveitamos esta oportunidade para desejar a todos

um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, onde todos os

desejos se transformem em realidade.

A Administração

SEIS ANOS A MELHORAR
O AMBIENTE DO VALE DO AVE

AMAVE, CCDRN, entre outras, marcaram presença

A Tratave comemora o seu sexto aniversário e para
assinalar essa importante data para o ambiente do Vale
do Ave realizou, no passado dia 24 de Setembro, pelas
9h30, no Auditório da Associação dos Viajantes e
Técnicos de Vendas de Guimarães, a conferência “Vale
do Ave: os Têxteis, a Evolução Tecnológica e o Meio
Ambiente”.

A contextualização regional de toda esta relevante
temática ficou a cargo do Presidente da AMAVE, Dr.
António Magalhães da Silva. Seguiu-se uma breve
explicação do papel da Tratave, bem como dos seus
objectivos e benefícios práticos no meio ambiente.

A Tratave, SA é a concessionária do Sistema Integrado
de Despoluição do Vale do Ave, desde Setembro de
1998, por um prazo de 25 anos, o qual engloba os
municípios de Guimarães, Santo Tirso, Famalicão, Vizela
e Trofa.

“O Vale do Ave e o Meio Ambiente”, “Os nossos Têxteis”
e “Os Têxteis e a Evolução Tecnológica” foram as
temáticas expostas pela CCDRN - Eng.º Pimenta
Machado, Associação Nacional das Indústrias de Têxtil,
Lar - Dr. Ribeiro Fontes e IDITE Minho - Eng.º António
Sanfins, respectivamente.

Numa plateia composta basicamente por empresas e
indústrias, importou sensibilizar e reflectir sobre a actual
situação ambiental do Vale do Ave.

Uma mesa recheadas de entidades de inegável prestígio.

O convívio entre as empresas do Vale do Ave foi bem visível ao longo do encontro.

Foi acreditado pelo IPQ o laboratório da Tratave - situado
nas instalações da ETAR (Estação de Tratamento de
Águas Residuais) de Rabada -, equipado para dar resposta
ao controlo e acompanhamento de todo o processo de
tratamento das águas residuais, desde que os efluentes
entram nas ETAR's até à sua devolução ao meio hídrico.

O processo de acreditação começou há cerca de três
anos, baseado na norma NP EN ISO/IEC 17025. E,
depois de no dia 3 de Dezembro de 2003, o laboratório
ter sido submetido a auditoria de concessão para
acreditação de 9 determinações - pH, Carência Química
de Oxigénio, Carência Bioquímica de Oxigénio, Sólidos
em Suspensão Total, Azoto Total de Kjeldahl, Azoto
amonical, Nitritos, Ortofosfatos e Condutividade -, chegava,
no passado dia 12 do mês em curso, a boa notícia: O
Instituto Português da Qualidade (IPQ), “na sequência
da Reunião de Decisão de Acreditação, realizada em 9
de Julho de 2004”, decidiu conceder a acreditação ao
laboratório da TRATAVE.

Este laboratório tem também à sua responsabilidade o
controlo analítico da qualidade das águas residuais
drenadas para o Sistema por cada uma das empresas
ligadas, através da determinação de alguns parâmetros

constantes do “Contrato de Adesão e Ligação ao SIDVA
(Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave) ”,
realizando, para este efeito, cerca de 32.000 análises
anualmente. O Sistema Integrado de Despoluição do
Vale do Ave integra uma rede de colectores/interceptores
ao longo dos principais cursos de água da região,
constituído por três frentes de drenagem, cada uma
servida por uma Estação de Tratamento de Aguas
Residuais.

Esta acreditação agora conseguida é importantíssima
para a total credibilização dos resultados do laboratório,
uma vez que, e segundo as palavras dos responsáveis
do IPQ, “constitui o reconhecimento formal, por parte
de um organismo de acreditação” da “competência
para a execução de determinados ensaios e/ou
calibrações” do laboratório.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE QUALIDADE (IPQ) ACREDITA LABORATÓRIO DA TRATAVE

PRIMEIRO LABORATÓRIO DE UMA ETAR ACREDITADO

No passado mês de Novembro arrancou a nova imagem
da Tratave. Foi criado um Manual de Identidade com
todas as normas relativas à Comunicação Externa e
Interna solidificando a imagem projectada para o exterior.
A organização comunicacional é fundamental para um
desempenho coerente da instituição.

A nova imagem e novo slogan
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