
Resumo 

A descarga de águas residuais urbanas em águas costeiras provoca uma série de impactes negativos 

no ambiente e pode constituir uma importante ameaça à saúde pública, devido, principalmente, à 

presença de diversos microrganismos patogénicos passíveis de serem transmitidos por ingestão ou 

contacto com a água poluída.  

No entanto, verifica-se que, após a descarga, ocorre um decaimento mais ou menos rápido do 

número de microrganismos patogénicos no meio marinho o que significa que a água do mar 

apresenta, em certa medida, uma capacidade depuradora.  

A construção de exutores submarinos surge como uma solução técnica viável que permite afastar o 

local de descarga das águas residuais das zonas balneares, tirando, assim, partido da inactivação 

bacteriológica verificada no mar. Esta capacidade depuradora do mar é, então, utilizada como 

complemento ao processo de tratamento realizado a montante para assegurar níveis de qualidade 

bacteriológica das águas, na zona costeira mais próxima do local de descarga, compatíveis com a 

sua utilização para fins balneares.  

A eficiência sanitária de um exutor está, portanto, directamente relacionada com a distância à costa a 

que se localiza a descarga. Neste contexto, no dimensionamento de um exutor, a definição do 

parâmetro T90, que representa o tempo necessário para que o número de bactérias seja reduzido em 

90%, assume uma especial importância, na medida em que constitui o parâmetro base para a 

determinação do seu comprimento.  

O parâmetro T90 é função de uma multiplicidade de variáveis interactuantes que, consequentemente, 

tornam a sua determinação muito dependente de condições específicas, próprias de cada local 

considerado. De entre as referidas variáveis destaca-se pela sua importância a luminosidade.  

Apesar dos custos elevados que normalmente estão associados à construção de exutores 

submarinos, verifica-se que, em geral, o parâmetro é estimado com base em expressões que, 

provavelmente, não reflectem as características ambientais próprias do local em estudo e que podem, 

por isso, traduzir-se em desvios significativos relativamente aos valores realmente verificados. 

Neste trabalho apresentam-se os resultados de uma investigação experimental realizada na zona da 

Foz do Douro, com o objectivo de determinar valores experimentais que permitam estimar com maior 

rigor o parâmetro T90, relacionando-o com outros parâmetros como, nomeadamente, as condições 

atmosféricas e dando, desse modo, um contributo para a verificação e interpretação das condições de 

funcionamento dos exutores submarinos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Póvoa do Varzim - Vila 

do Conde que, em breve, estarão em pleno funcionamento.  

Existe actualmente uma comprovada correlação entre a taxa de inactivação bacteriana e a 

intensidade da radiação solar. Da análise dos resultados das campanhas experimentais efectuadas 

resultam evidências dessa forte correlação, verificando-se que valores superiores de T90 

correspondem a dias de menor iluminação. Com efeito, os valores obtidos para o T90 variaram entre 



as 2,61 horas e 1,65 horas, excepto nos dias de condições atmosféricas adversas em que foram 

obtidos valores da ordem das 4 horas e 8 horas.  

As campanhas experimentais efectuadas pretendem ser uma primeira contribuição para uma 

definição concreta de valores de T90 em função das condições ambientais ao longo do ano. Mas, 

para que sejam definidos valores concretos de taxas de inactivação de bactérias indicadoras fecais 

para cada local de descarga através de um exutor, torna-se imperativa a determinação da taxa de 

inactivação fecal in situ, em função de um espectro alargado de condições de ambientais aquáticas, 

de profundidades e de luminosidade.  

Abstract 

The discharge of urban effluents in coastal waters implies a series of negative impacts on the 

environment impacts and can become an important threat to the public health, especially due to the 

presence of various pathogenic microrganisms susceptible of being transmitted by ingestion or contact 

with polluted water.  

However, after the discharge there is a somewhat rapid decrease in the number of pathogenic 

microrganisms in the seawater, which means that the seawater has, to a certain extent, a depurative 

capacity.  

The construction of sea outfalls is, therefore, a viable technique to remove from the beach areas the 

discharge of urban effluents, taking thus advantage of the seawater capacity of bacteriologic 

inactivation. This depurative capacity is utilised as a complement to the water treatment process to 

ensure levels of bacteriologic quality of the coastal waters, close to the discharge points, adequate to 

sea bath purposes.  

The sanitary efficiency of an outfall is, therefore, directly correlated with the distance from the coast to 

the discharge point. In this context, in the sizing of an outfall the definition of the parameter T90 (which 

represents the time necessary for the number of bacteria to be decreased by 90%) becomes of crucial 

importance, insofar as it is the basic parameter for the determination of the outfall length.  

The parameter of T90 is function of a multiplicity of interacting variables, which, consequently, make 

their determination very dependent from conditions specific to each considered location. Among these 

variables the luminosity stands out as one of the most important ones.  

Despite the high costs normally associated with the construction of sea outfalls, the parameter is 

estimated based on conditions which probably do not reflect the environmental characteristics of the 

zone under study, which may eventually result in significant deviations as regards to the values 

actually verified.  

This work presents the results of an empirical investigation carried out at "Foz do Douro" with a aim to 

determine the experimental values that allow to estimate, with more accuracy, the T90 parameter, 



correlating it with other parameters such as, namely, the atmospheric conditions and thus contributing 

to the verification and interpretation of the working conditions of the sea outfalls of Vila Nova de Gaia, 

Matosinhos and Póvoa do Varzim - Vila do Conde, wich will soon start up.  

Presently there is proven correlation between the bacteriologic inactivation and the intensity of the 

solar radiation. The analysis of the results of the experimental researches shows such a strong 

correlation, the T90 higher values corresponding to days of less intense luminosity. The values 

obtained for the T90 varied between 2,61 hours and 1,65 hours except for the days with adverse 

atmospheric conditions when values ranging from 4 hours to 8 hours have been verified.  

The experimental researches carried out intend to be a first contribution for a concrete definition of the 

T90 values as a result of the environmental conditions during the year. However, the definition of 

concrete inactivation rates for the indicator faecal bacteria for each discharge location through a sea 

outfall implies the determination on the faecal inactivation rate in situ, function of a broaden spectrum 

of sea environmental conditions, depth and luminosity.  


