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RESUMO 

Face à intensificação dos fenómenos climáticos extremos e à atual conjetura económica desfavorável, 

as consequências associadas à infiltração e/ou afluência de caudais “parasitas” à rede de drenagem 

residual têm vindo a ser acentuadas. 

Estas afluências, habitualmente designadas por “afluências indevidas”, podem comprometer o 

desempenho operacional de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais e, consequentemente, o 

cumprimento de critérios de sustentabilidade aplicados por parte da Entidade Gestora do sistema de 

drenagem e tratamento de águas residuais. 

A presente Dissertação surge no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente e procede 

à elaboração de uma metodologia de quantificação de caudais indevidos admitidos numa Estação de 

Tratamento de Águas Residuais, com vista à determinação das consequências económico-ambientais 

associadas ao seu tratamento. 

Procedeu-se à aplicação da metodologia desenvolvida, com recurso aos dados facultados pelas Águas 

de Valongo, S.A. e relativos à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Ermesinde e Alfena. 

O desenvolvimento deste estudo permitiu o cumprimento dos objetivos propostos e a clarificação da 

necessidade de implementação de medidas de mitigação da ocorrência de afluências indevidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: afluências indevidas, rede de drenagem de águas residuais, estação de tratamento 

de águas residuais, precipitação, emissões. 
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ABSTRACT 

Facing increased extreme climatic phenomena and the unfavourable current economical conjecture, 

the consequences associated with infiltration and inflow in wastewater drainage systems have been 

intensified. 

Infiltration and inflow might compromise the performance of the Wastewater Treatment Plant, as well 

as the compliance with sustainability criteria applied by the entity in control of the wastewater 

collection and treatment system.  

This Dissertation, conducted in the scope of the Integrated Masters Degree in Environmental 

Engineering, proceeds to elaborate a methodology for the quantification of infiltration and inflow 

admitted to a Wastewater Treatment Plant and for the determination of the associated economic and 

environmental impacts.  

The developed methodology was applied to the Ermesinde and Alfena Wastewater Treatment Plant, 

using the data supplied by Águas de Valongo, S.A..  

The development of this study enabled the achievement of the proposed objectives and highlighted the 

necessity of mitigation measure implementation for the infiltration and inflow occurrences.  

 

KEYWORDS: infiltration and inflow, wastewater drainage network, wastewater treatment plant, 

precipitation, emissions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

vi 

 
 
 
 
 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

vii 

ÍNDICE GERAL 

 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................................................... i 

RESUMO ................................................................................................................................. iii 

ABSTRACT ............................................................................................................................................... v 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 1 

1.1. APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO TEMA ........................................................................... 1 

1.2. ÂMBITO E OBJETIVOS ..................................................................................................................... 3 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ....................................................................................................... 3 

 

2. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
EM PORTUGAL ............................................................................................................... 5 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................................... 5 

2.2. CICLO DA ÁGUA ............................................................................................................................... 5 

2.3. GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS .......................................................................... 6 

2.4. SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS ......................................................................... 8 

2.4.1. TIPOS DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS ................................................................. 8 

2.4.2. COMPONENTES DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS ................................................. 9 

2.4.3. COMPONENTES DO CAUDAL EM REDES DE DRENAGEM ..................................................................... 10 

2.5. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS .................................................................. 10 

2.5.1. OBJETIVOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS .......................................................................... 10 

2.5.2. CONCENTRAÇÕES E CARGAS POLUENTES ........................................................................................ 11 

2.5.3. PROCESSOS E COMPONENTES ESTRUTURAIS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS ....................... 14 

2.5.3.1. Tratamento da Fase Líquida ..................................................................................................... 14 

2.5.3.1.1. Obra de Entrada e Tratamento Preliminar ............................................................................. 14 

2.5.3.1.2. Tratamento Primário ............................................................................................................... 16 

2.5.3.1.3. Tratamento Secundário .......................................................................................................... 17 

2.5.3.1.4. Tratamento Terciário .............................................................................................................. 20 

2.5.3.2. Tratamento da Fase Sólida ....................................................................................................... 20 

2.5.3.3. Tratamento da Fase Gasosa ..................................................................................................... 22 

2.6. ENQUADRAMENTO NACIONAL DO SETOR .................................................................................... 24 

2.6.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO ......................................................................................................... 24 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

viii 

2.6.2. ENQUADRAMENTO ATUAL ................................................................................................................ 25 

2.7. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL DO SETOR ................................................................... 31 

2.7.1. PROGRAMA NACIONAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA .................................................................. 31 

2.7.2. PLANOS ESTRATÉGICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS ........... 31 

2.7.3. PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS......................... 34 

2.7.4. LEGISLAÇÃO RELEVANTE PARA O SETOR ......................................................................................... 36 

 

3. AFLUÊNCIAS INDEVIDAS EM SISTEMAS DE 
DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS ..... 39 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................................. 39 

3.2. TIPOS E ORIGENS DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS ........................................................................... 39 

3.2.1. DEFINIÇÃO GERAL .......................................................................................................................... 39 

3.2.2. AFLUÊNCIA INDEVIDA DIRETA E INDIRETA ......................................................................................... 41 

3.2.2.1. Afluência Indevida Direta ........................................................................................................... 41 

3.2.2.2. Afluência Indevida Indireta ........................................................................................................ 41 

3.2.3. FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A OCORRÊNCIA DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS .................................. 42 

3.3. CONSEQUÊNCIAS DAS AFLUÊNCIAS INDEVIDAS.......................................................................... 43 

3.3.1. DIMENSÃO E CONSEQUÊNCIAS DAS AFLUÊNCIAS INDEVIDAS EM REDES DE DRENAGEM ...................... 43 

3.3.2. CONSEQUÊNCIAS DAS AFLUÊNCIAS INDEVIDAS EM ETAR ................................................................. 45 

3.4. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO E APOIO À DECISÃO ...................................................................... 47 

3.4.1. MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS ................................................................ 47 

3.4.1.1. Cálculo do Caudal Infiltrado em Fase de Projeto ...................................................................... 47 

3.4.1.2. Cálculo do Caudal Infiltrado em Fase de Exploração ............................................................... 49 

3.4.1.2.1. Métodos de Quantificação de Afluências Indevidas Diretas .................................................. 50 

3.4.1.2.1.1. Recomendação N.º 04/2007 do IRAR ................................................................................. 50 

3.4.1.2.1.2. Índice API e Índice NAPI ..................................................................................................... 51 

3.4.1.2.2. Métodos de Quantificação de Afluências Indevidas Indiretas ............................................... 52 

3.4.1.2.2.1. Caudal em Tempo Seco ...................................................................................................... 52 

3.4.1.2.2.2. Caudal Mínimo .................................................................................................................... 53 

3.4.1.2.3. Métodos de Quantificação de Afluências Indevidas Diretas e Indiretas ................................ 54 

3.4.1.2.3.1. Método do Triângulo............................................................................................................ 54 

3.4.1.2.3.2. Método do Mínimo Móvel .................................................................................................... 55 

3.5. PROJETO APUSS – “ASSESSING INFILTRATION AND EXFILTRATION ON THE 

PERFORMANCE OF URBAN SEWER SYSTEMS” ........................................................................... 56 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

ix 

3.5.1. MÉTODO DOS ISÓTOPOS NATURAIS ................................................................................................. 57 

3.5.2. MÉTODO DAS SÉRIES TEMPORAIS DE CARGAS POLUENTES .............................................................. 58 

3.6. MÉTODOS DE DETEÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS ................................................................. 59 

3.6.1. MONITORIZAÇÃO DE CAUDAIS E DE PRECIPITAÇÃO ........................................................................... 59 

3.6.2. LIMPEZA POR JATO (JETTING) .......................................................................................................... 61 

3.6.3. TESTE COM RECURSO A INJEÇÃO DE FUMO ...................................................................................... 62 

3.6.4. TESTE COM RECURSO A TRAÇADOR ................................................................................................ 62 

3.6.5. INSPEÇÃO VISUAL ........................................................................................................................... 62 

3.6.6. LAMPING ........................................................................................................................................ 63 

3.6.7. TÉCNICA ULTRASSÓNICA (SONAR) ................................................................................................... 63 

3.6.8. LASER-BASED PROFILING ................................................................................................................ 63 

3.6.9. ENSAIOS DE ESTANQUIDADE ........................................................................................................... 64 

3.6.10. INSPEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS PONTOS DE DESCARGA NOS MEIOS RECETORES ........................ 64 

3.7. PLANO NACIONAL DE MINIMIZAÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS .............................................. 65 

3.8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ...................................................................................................... 67 

3.8.1. GENERALIDADES ............................................................................................................................. 67 

3.8.2. INDICADORES DE DESEMPENHO ESPECÍFICOS .................................................................................. 71 

 

4. ABORDAGEM METODOLÓGICA ................................................................ 75 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................................. 75 

4.2. FASE I – RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS DE EXPLORAÇÃO DA ETAR ................................... 75 

4.3. FASE II – QUANTIFICAÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS ............................................................. 76 

4.4. FASE III – QUANTIFICAÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO. CUSTO TOTAL DE TRATAMENTO 

E EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO ....................................................................................... 77 

4.4.1. CONSUMO ENERGÉTICO E CONVERSÃO EM UNIDADES MONETÁRIAS ................................................. 77 

4.4.2. EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO ............................................................................................... 78 

 

5. CASO DE ESTUDO .................................................................................................... 81 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................................. 81 

5.2. CONSIDERAÇÕES DE VALONGO ................................................................................................... 81 

5.2.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO ..................................................................................................... 81 

5.2.2. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO .............................................................................................. 85 

5.3. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS ............................................................................... 86 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

x 

5.3.1. GESTÃO E EXPLORAÇÃO ................................................................................................................. 86 

5.3.2. COBERTURA ................................................................................................................................... 88 

5.3.3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ENTIDADE GESTORA ..................................................................... 89 

5.3.4. OUTROS DADOS RELEVANTES ......................................................................................................... 91 

5.3.5. CARATERIZAÇÃO SUMÁRIA DA ETAR DE ERMESINDE E ALFENA ........................................................ 92 

5.4. ELEMENTOS FORNECIDOS ............................................................................................................ 95 

5.5. RESULTADOS OBTIDOS PARA 2015 E 2016 ................................................................................ 96 

5.5.1. FASE I ............................................................................................................................................ 96 

5.5.2. FASE II ........................................................................................................................................... 98 

5.5.2.1. MÉTODO DO MÍNIMO MÓVEL ....................................................................................................... 100 

5.5.2.2. MÉTODO DO TRIÂNGULO ............................................................................................................ 102 

5.5.3. FASE III ........................................................................................................................................ 104 

 

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS .................................... 107 

6.1. CONCLUSÕES .............................................................................................................................. 107 

6.2. TRABALHOS FUTUROS ................................................................................................................ 108 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 109 

 

ANEXOS .......................................................................................................................................... I 

ANEXO A ................................................................................................................................................. III 

ANEXO B ........................................................................................................................................... XXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Representação esquemática do ciclo hidrológico natural e do ciclo urbano da água 

(Marques e Sousa, 2013) ......................................................................................................................... 6 

Figura 2 - Representação esquemática das dimensões da gestão integrada dos recursos hídricos 

(adaptado de Hipólito e Vaz, 2011) .......................................................................................................... 7 

Figura 3 - Grades para limpeza manual da ETAR de Espinho (Fonte: Cristina Santos)....................... 15 

Figura 4 - Tanques de arejamento da ETAR de Parada, localizada no concelho da Maia (Fonte: 

Cristina Santos) ...................................................................................................................................... 18 

Figura 5 - Gasómetro esférico insuflável da ETAR de Espinho (Fonte: Cristina Santos) ..................... 23 

Figura 6 - Afluências indevidas diretas (Paixão, 2016) .......................................................................... 41 

Figura 7 - Afluências indevidas indiretas (Paixão, 2016) ....................................................................... 42 

Figura 8 - Aplicação do Método do Triângulo para a separação das parcelas de origem doméstica, 

infiltração e escoamento superficial (Paixão, 2016)............................................................................... 55 

Figura 9 - Componentes do sistema de avaliação da qualidade do serviço (ERSAR, 2020) ............... 69 

Figura 10 - Carta de drenagem natural do concelho de Valongo (CMV, 2014) .................................... 83 

Figura 11 - Identificação das estruturas de drenagem de águas residuais do Concelho de Valongo 

(adaptado de CMV, 2014) ...................................................................................................................... 87 

Figura 12 - Decantador primário da ETAR de Ermesinde e Alfena (Be Water, 2020b) ........................ 93 

Figura 13 - Equipamento responsável pela variação da velocidade de fornecimento de oxigénio ao 

tanque de arejamento da ETAR de Ermesinde e Alfena (Be Water, 2020b) ........................................ 94 

Figura 14 - Unidade de desidratação de lamas da ETAR de Ermesinde e Alfena (Be Water, 2020b) . 95 

Figura 15 - Representação gráfica da variação do caudal afluente à ETAR e da precipitação em 

função do tempo, para o ano de 2015 ................................................................................................... 97 

Figura 16 - Representação gráfica da variação do caudal afluente à ETAR e da precipitação em 

função do tempo, para o ano de 2016 ................................................................................................... 97 

Figura 17 - Hidrograma obtido pela aplicação do Método do Mínimo Móvel para o ano de 2015 ...... 101 

Figura 18 - Hidrograma obtido pela aplicação do Método do Mínimo Móvel para o ano de 2016 ...... 101 

Figura 19 - Representação gráfica dos resultados obtidos pela aplicação do Método do Triângulo para 

o ano de 2015....................................................................................................................................... 103 

Figura 20 - Representação gráfica dos resultados obtidos pela aplicação do Método do Triângulo para 

o ano de 2016....................................................................................................................................... 103 

 

 

  



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

xiii 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Exemplos de parâmetros físicos, químicos e biológicos caraterísticos das águas residuais 

(Santos, 2019) ........................................................................................................................................ 11 

Tabela 2 - Concentrações típicas dos principais poluentes das águas residuais domésticas (adaptado 

de Figueiredo, 2018) .............................................................................................................................. 12 

Tabela 3 - Valores de descarga constantes na legislação portuguesa em vigor .................................. 13 

Tabela 4 - Valores típicos de eficácia do tratamento primário e do secundário (adaptado de Monte e 

Albuquerque, 2010) ................................................................................................................................ 20 

Tabela 5 - Números relativos ao Serviço de Saneamento de Águas Residuais urbanas em Portugal 

Continental (adaptado de ERSAR, 2019) .............................................................................................. 27 

Tabela 6 - Modelos de gestão dos serviços de águas utilizados em sistemas de titularidade estatal, 

municipal ou intermunicipal (adaptado de ERSAR, 2019) ..................................................................... 28 

Tabela 7 - Indicadores gerais do setor de saneamento de águas residuais urbanas em “alta”, por 

submodelo de gestão (ERSAR, 2019) ................................................................................................... 29 

Tabela 8 - Indicadores gerais do setor de saneamento de águas residuais urbanas em “baixa”, por 

submodelo de gestão (ERSAR, 2019) ................................................................................................... 29 

Tabela 9 - Desagregação da estimativa dos investimentos futuros (valores de 2013) (APA, 2015) .... 34 

Tabela 10 - Domínios de intervenção do PO SEUR (Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, 2015) ..................................................................................................................... 36 

Tabela 11 - Tipos e origens de afluências indevidas (Rodrigues, 2013) ............................................... 40 

Tabela 12 - Pesquisa bibliográfica da contribuição média diária da I/A para caudais residuais 

domésticos, em tempo seco, para diversos países (adaptado de Hey et al., 2016) ............................. 44 

Tabela 13 - Critérios de cálculo do caudal infiltrado em fase de projeto para diversos países 

(adaptado de Gomes, 2015). ................................................................................................................. 49 

Tabela 14 - Parâmetros recomendados para a deteção de afluências indevidas em coletores (Almeida 

e Cardoso, 2010) .................................................................................................................................... 65 

Tabela 15 - Estrutura geral do projeto iAFLUI (Brito et al., 2017) .......................................................... 66 

Tabela 16 - Indicadores de qualidade do serviço de saneamento de águas residuais urbanas 

(ERSAR, 2020) ....................................................................................................................................... 70 

Tabela 17 - Indicadores de desempenho para a infiltração, calculados com base no caudal mínimo 

diário (adaptado de Almeida e Cardoso, 2010) ..................................................................................... 71 

Tabela 18 - Indicadores de desempenho para afluências indevidas pluviais à rede doméstica, 

calculados com base em registos de precipitação (adaptado de Almeida e Cardoso, 2010) ............... 72 

Tabela 19 - Indicadores de desempenho para afluências indevidas de origem doméstica ou industrial 

à rede pluvial (adaptado de Almeida e Cardoso, 2010) ......................................................................... 72 

Tabela 20 - Quadro resumo de cada fase da metodologia proposta para a estimativa de caudais 

indevidos afluentes à ETAR de Ermesinde e Alfena ............................................................................. 75 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

xiv 

Tabela 21 - Valor mínimo e máximo para o consumo energético de cada etapa de tratamento de 

águas residuais em ETAR (Matos et al., 2014) ..................................................................................... 78 

Tabela 22 - Valores referentes à capacidade de tratamento máximo das ETAR do concelho de 

Valongo para os anos de 2015 e 2016 (Be Water, 2020b) .................................................................... 89 

Tabela 23 - Ficha de avaliação da qualidade do serviço prestado pelas Águas de Valongo, S.A. com 

base em dados recolhidos no decorrer do ano de 2018 (ERSAR, 2019) .............................................. 91 

Tabela 24 - Dados de base fornecidos pela Águas de Valongo, S.A. à ERSAR e registos de 

precipitação anual para o distrito do Porto, entre 2013 e 2018 ............................................................. 92 

Tabela 25 - Consumo anual de água nas sub-bacias da Freguesia de Alfena para os anos de 2015 e 

2016. ....................................................................................................................................................... 99 

Tabela 26 - Consumo anual de água nas sub-bacias da Freguesia de Ermesinde para os anos de 

2015 e 2016.......................................................................................................................................... 100 

Tabela 27 - Resultados obtidos pela aplicação do Método do Mínimo Móvel nos anos de 2015 e 

2016... ................................................................................................................................................... 102 

Tabela 28 - Resultados obtidos pela aplicação do Método do Triângulo nos anos de 2015 e 2016...104 

Tabela 29 - Dados associados ao tratamento dos volumes indevidos obtidos pelo Método do Mínimo 

Móvel (2015) …. ................................................................................................................................... 105 

Tabela 30 - Dados associados ao tratamento dos volumes indevidos obtidos pelo Método do 

Triângulo (2015) .... .............................................................................................................................. 105 

Tabela 31 - Dados associados ao tratamento dos volumes indevidos obtidos pelo Método do Mínimo 

Móvel (2016) ........................................................................................................................................ 106 

Tabela 32 - Dados associados ao tratamento dos volumes indevidos obtidos pelo Método do 

Triângulo (2016) …. ............................................................................................................................. 106 

 

 

 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

xv 

 SÍMBOLOS E ACRÓNIMOS 

 

a – Fração de matéria orgânica oxidada para a síntese de novo material celular; 

a’ – Fração de matéria orgânica oxidada para a síntese de energia; 

Al2(SO4)3 – Sulfato de Alumínio; 

AlPO4 – Fosfato de Alumínio; 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente; 

API – Antecedent Precipitation Index; 

APUSS – Assessment Infiltration and Exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems; 

C – Capitação média diária de abastecimento de água; 

CaCO3 – Carbonato de Cálcio; 

CaO – Óxido de Cálcio; 

CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio determinada ao fim de 5 dias a 20 ºC; 

CH4 – Metano; 

CIRIA – Construction Industry Research and Information Association;  

Cl- – Cloro; 

CO2 – Dióxido de Carbono; 

CQO – Carência Química de Oxigénio; 

CAI(t) – Concentração em CQO nas afluências indevidas no instante t; 

Cres,dom(t) – Concentração em CQO das águas residuais domésticas no instante t; 

𝐶𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜  (t) – Concentração em CQO nas águas residuais totais no instante t, de acordo com o 

modelo de previsão; 

DL – Decreto-Lei; 

DWF – Dry Weather Flow; 

EE – Estação Elevatória; 

EG – Entidade Gestora; 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos; 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais; 

F – Fator empírico; 

FeCl3 – Cloreto de Ferro (III); 

FePO4
 – Fosfato de Ferro (III); 

FeTotal – Ferro Total; 

fa – Fator de afluência;  

HPO4
2- – Hidrogenofosfato; 
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H2S – Sulfureto de Hidrogénio; 

H2SO4 – Ácido Sulfúrico; 

i – Número de dias antecedentes ao dia no qual ocorre o evento pluviométrico; 

IAEA – International Atomic Energy Agency; 

INAG – Instituto da Água; 

INE – Instituto Nacional de Estatística;  

IRAR – Instituto Regulador de Água e Resíduos; 

ISO – International Standards Organisation; 

I/A – Infiltração/Afluxo; 

k – Constante cinética de primeira ordem; 

k' – Constante de decaimento do solo; 

krec – Coeficiente recessivo; 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

M – Número de dias do último período contínuo de tempo seco; 

MVS – Massa Volátil em Suspensão; 

NAPI – Normalized Antecedent Precipitation Index; 

NH4
+ – Amónia; 

NH3 – Amoníaco; 

NO2
- – Nitrito; 

NO3
- – Nitrato; 

NAmoniacal – Azoto Amoniacal; 

NOrgânico, Norg – Azoto Orgânico; 

NKjd – Azoto Kjeldahl; 

NTotal – Azoto Total; 

P – População servida; 

P2O7
4- – Pirofosfato; 

PEAASAR – Plano Estratégico de Água e Saneamento de Águas Residuais; 

PEAD – Polietileno de Alta Densidade; 

pH – Potencial de Hidrogénio; 

PME – Pequena Média Empresa; 

PNEUA – Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água; 

PO4
3- – Ortofosfato; 

PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos; 
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PPC – Polipropileno Corrugado; 

PVC – Policloreto de Vinilo; 

PInorgânico – Fósforo Inorgânico; 

Pmed – Precipitação diária acumulada no dia t;  

POrgânico – Fósforo Orgânico; 

Pt – Precipitação diária acumulada; 

PTotal – Fósforo Total;  

QAI – Caudal diário de afluências indevidas (diretas e indiretas); 

QAI(t) – Caudal diário de afluências indevidas (diretas e indiretas) no instante t; 

QAI,indiretas – Caudal diário de afluências indevidas indiretas; 

Q0,AI,indiretas – Caudal de afluências indevidas diretas “base”; 

QAI,indiretas(t) – Caudal de afluências indevidas indiretas no instante t; 

QETAR, cresc. – Caudal médio diário afluente à ETAR em função do dia da série temporal em estudo;  

Qinf.,indiretas(t) – Caudal de infiltração indireta no instante t; 

Qres,ind – Caudal diário residual de origem industrial; 

Qres,dom – Caudal diário residual de origem doméstica; 

Qres,méd – Caudal residual diário médio; 

Qres,min,not – Caudal residual diário mínimo noturno; 

Qres,proj – Caudal diário residual de projeto; 

Qres,total(t) – Caudal de águas residuais totais no instante t; 

RASARP – Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal; 

RGSPPDADAR – Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais; 

SBR – Sequencing Batch Reactor; 

SDT – Sólidos Dissolvidos Totais; 

SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos; 

SO4
2- – Sulfato;  

SST – Sólidos Suspensos Totais; 

SSV – Sólidos Suspensos Voláteis;  

ST – Sólidos Totais;  

t – Dia da série temporal em estudo; 

TRH – Tempo de Retenção Hidráulico; 

t0,AI,diretas – Instante no qual se inicia a ocorrência de afluências indevidas diretas base; 

Tf – Número total de dias da série temporal em estudo; 
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UV – Ultravioleta; 

VAI
Tf, VAI

t – Volume de afluências indevidas à rede residual doméstica durante a série temporal em 

estudo; 

VEsc.dir.
Tf, VEsc.dir.

t – Volume de escoamento superficial afluente à rede residual durante a série temporal 

em estudo; 

VInf.
Tf, VInf.

t – Volume de infiltração na rede residual doméstica durante a série temporal em estudo; 

Vn
jT – Volume total medido no ponto de medição j (ETAR ou secção de entrega), no “dia de chuva” n; 

Vn
jad – Volume de águas residuais domésticas/industriais atribuído ao ponto de medição j, no “dia de 

chuva” n; 

Vn
jap – Volume estimado de águas pluviais atribuído ao ponto de medição j, no “dia de chuva” n; 

VMM
t – Volume correspondente ao mínimo móvel dos 21 dias prévios ao dia t; 

Vres,dom
t – Volume de água residual de origem doméstica no dia t; 

Vres,ind
t – Volume de água residual de origem industrial no dia t; 

𝑚=1
𝑀

𝑉𝑚
𝑗𝑇

𝑀
 – Valor médio diário dos volumes totais medidos no ponto de medição j, calculado para o 

último período, precedente ao dia n, de M dias consecutivos de tempo seco; 


18

Oinf,indiretas(t) – Razão de isótopos nas águas provenientes de infiltração indireta no instante t; 


18

Opotável(t) – Razão de isótopos nas águas de consumo no instante t; 


18

Ores,total(t) – Razão de isótopos nas águas residuais totais no instante t. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO TEMA 

As Entidades Gestoras (EG) de sistemas de drenagem urbana têm vindo a evidenciar, no domínio do 

ciclo urbano da água, particular preocupação relativamente à conceção e implementação de 

metodologias que lhes permitam efetuar a sua gestão integrada e competente, com vista à melhoria da 

qualidade e desempenho, no que respeita à satisfação das necessidades das populações, ao 

cumprimento de critérios de sustentabilidade e à redução da degradação verificada ao nível dos seus 

componentes estruturais. 

Ellis & Bertrand-Krajewski (2010) referem que a quantificação e a monitorização de caudais que, 

indevidamente, efetuem a sua entrada direta ou indireta nos sistemas públicos de drenagem de águas 

residuais, devem constituir-se enquanto critérios basilares de avaliação do desempenho, uma vez que 

permitem efetuar a verificação da integridade estrutural do sistema, com vista à garantia da sua 

estanquidade, ou seja, da sua capacidade de assegurar a condução dos volumes rejeitados para as 

estações de tratamento sem que ocorram trocas com o exterior. 

No horizonte nacional, o dimensionamento de redes de drenagem obedece aos critérios estipulados no 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 agosto de 1995, que aprova o Regulamento Geral dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais (RGSPPDADAR), 

concebido para assegurar o correto funcionamento do sistema, através da preservação da segurança, 

saúde pública e conforto dos consumidores.  

Não obstante os critérios apresentados no Artigo 126.º do RGSPPDADAR, que consideram a 

contribuição de caudais de infiltração, este regulamento remete unicamente para o incremento da 

massa de água infiltrada derivado do progressivo envelhecimento dos elementos constituintes da rede 

e não procede à quantificação das alterações provocadas nestes caudais pelo aumento das solicitações 

de variada índole como, por exemplo, o acréscimo da área de atendimento e do número de ligações, e 

pelas características pluviométricas e hidrogeológicas específicas do local de implementação.  

Almeida e Cardoso (2010) indicam que estes caudais indevidos ou “afluências indevidas”, apresentam 

proveniências e comportamentos distintos, sendo que estes aspetos condicionam profundamente os 

seus efeitos e as respetivas soluções a adotar. Esta problemática é reportada em vários países como 

responsável pela redução significativa do desempenho funcional dos sistemas de drenagem, ao nível 

das redes de coletores, e também nas estações de tratamento de águas residuais (ETAR), com 

consequentes impactes negativos nos meios recetores e nos custos de exploração.  
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Os impactes negativos decorrentes das afluências indevidas nos sistemas de drenagem podem ser 

sintetizados em (Almeida e Cardoso, 2010): 

− Redução do desempenho hidráulico dos sistemas de coletores, resultante do aumento não 

previsto dos caudais, que poderá originar a entrada em carga dos coletores e o extravasamento 

dos sistemas; 

− Redução do desempenho ambiental, devido ao aumento das cargas poluentes descarregadas 

para os meios recetores, nomeadamente através da descarga de caudais não tratados (e.g., por 

bypass à ETAR ou por existência de afluências residuais a sistemas separativos pluviais); 

− Redução do desempenho estrutural, resultante da deterioração dos sistemas e dos seus 

componentes; 

− Redução do desempenho socioeconómico, em termos de perturbação para as populações e 

atividades económicas (e.g., agravamento tarifário) e do aumento dos custos de operação (e.g., 

devido ao aumento dos caudais bombeados) e de manutenção (e.g., por efeito de desgaste 

prematuro dos componentes). 

De forma análoga, Santos (2010) resume os impactes negativos decorrentes das afluências indevidas 

em ETAR em: 

− Redução do desempenho hidráulico, em virtude da ocorrência de caudais excedentários que 

conduzem à sobrecarga hidráulica da ETAR, comprometendo a execução dos processos 

inerentes ao seu correto funcionamento; 

− Redução do desempenho ambiental, uma vez que a elevada variabilidade associada ao caudal 

admitido à ETAR poderá resultar na redução da eficiência dos processos de tratamento (e.g., 

devido a efeitos de diluição da água residual, à flutuação de cargas orgânicas e à perda de 

biomassa necessária ao tratamento biológico por arrastamento no efluente final para o exterior 

do sistema); 

− Redução do desempenho estrutural, resultante da deterioração do sistema e dos seus 

componentes; 

− Redução do desempenho socioeconómico, em termos de perturbação para as populações (e.g., 

agravamento tarifário) e incremento dos custos de operação (e.g., devido ao aumento dos 

volumes tratados, do consumo de reagentes químicos e da produção lamas e gradados) e de 

manutenção (e.g., por efeito de desgaste prematuro dos componentes). 

Dada a natureza dinâmica e a dispersão espacial desta problemática, não se revela possível recorrer a 

fórmulas ou métodos empíricos para determinar a sua magnitude e extensão. O levantamento 

exaustivo de todos estes pontos de infiltração na rede, com vista à sua erradicação, possui elevados 

custos associados. Verifica-se, portanto, a necessidade de desenvolvimento de ferramentas de controlo 

de caudal e de utilização de métodos eficientes, com vista à averiguação da magnitude do problema, à 

priorização de zonas afetadas e ao planeamento das respetivas intervenções (Almeida e Cardoso, 

2010). 

Segundo David e Barroso (2017), estratégias para a redução de afluências indevidas apresentam, 

enquanto principais etapas, a identificação e avaliação do problema (diagnóstico), a definição da 

solução e respetiva análise de viabilidade (técnica e económica) e, por último, a sua implementação e a 

monitorização dos resultados obtidos. 

De referir que estes caudais excedentários configuram igualmente uma vantagem, embora de 

importância diminuta face aos problemas que acarretam, uma vez que auxiliam o varrimento e 

autolimpeza dos coletores, principalmente em períodos de caudal reduzido, como o período noturno, 
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sendo que inviabilizam a ocorrência de sedimentação e contribuem para a redução da septicidade, do 

odor e do ataque químico aos elementos constituintes da rede. 

 

1.2. ÂMBITO E OBJETIVOS 

No presente documento pretende-se efetuar o estudo da problemática associada às afluências indevidas 

nos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, bem como efetuar a caraterização dos seus 

efeitos ao nível do desempenho operacional, económico e ambiental das ETAR.  

Os objetivos específicos desta Dissertação encontram-se sintetizados através das seguintes questões: 

− De que modo é influenciado o desempenho operacional, económico e ambiental de uma 

ETAR, em virtude da afluência de caudais indevidos? 

 Qual a magnitude dos caudais indevidos admitidos na ETAR? Qual a sua 

proveniência? 

 De que modo é influenciado o processo de tratamento? 

 Qual o custo associado ao tratamento de volumes indevidos? 

 Qual o consumo energético associado ao tratamento de volumes indevidos?  

 Qual a magnitude das emissões de gases de efeito estufa associadas ao tratamento de 

volumes indevidos? 

Para complementar esta análise, será feita a aplicação ao caso de estudo da ETAR de Ermesinde e 

Alfena, localizada no concelho de Valongo, distrito do Porto.  

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A Dissertação encontra-se organizada em seis capítulos.  

No seguimento do capítulo introdutório, o segundo capítulo efetua a contextualização histórica dos 

serviços públicos de drenagem e saneamento de águas residuais urbanas e procede à caraterização do 

panorama nacional atual. Realiza a descrição das distintas tipologias de sistemas de drenagem, elabora 

a caraterização genérica das ETAR e efetua referência à legislação e regulamentação adotadas neste 

domínio. 

O terceiro capítulo procede à definição do conceito de afluências indevidas e dos seus impactos ao 

nível dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e à descrição de aspetos 

regulamentares e de planos nacionais de minimização de afluências indevidas. 

O quarto capítulo procede à apresentação da metodologia utilizada com vista à quantificação de 

afluências indevidas admitidas em ETAR e à tradução desta ocorrência em termos energéticos, 

económicos e ambientais.  

O quinto capítulo procede à caraterização pormenorizada do caso de estudo e à apresentação e 

discussão dos resultados obtidos. 

O sexto e último capítulo apresenta as conclusões do presente estudo e enumera propostas de trabalhos 

futuros complementares. 
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2 

DRENAGEM E TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS EM PORTUGAL  

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

De acordo com Rehan et al. (2014), os sistemas de drenagem e saneamento são responsáveis pelo 

préstimo de um serviço público fundamental, através da satisfação das necessidades das comunidades, 

no que respeita à drenagem de águas residuais, à remoção de resíduos líquidos e sólidos e à proteção e 

preservação ambientais. 

O crescimento urbano, de ritmo intenso e acelerado, provoca profundas alterações no ciclo hidrológico 

natural, no qual se inclui o ciclo urbano da água. O desenvolvimento urbanístico dos aglomerados 

populacionais conduz à aceleração deste ciclo, ao acréscimo substancial de volumes de escoamento 

superficial e à redução do tempo de concentração das bacias hidrográficas. Matias (2016) refere que a 

drenagem insuficiente ou incorreta das águas pluviais poderá resultar em avultados danos materiais e 

graves problemas de saúde pública. 

Segundo Cardoso (2008), não obstante os benefícios económicos e sociais decorrentes do serviço 

prestado, os sistemas de drenagem e de tratamento constituem património edificado de elevado valor, 

em resultado de avultados investimentos outrora realizados, que devem ser protegidos e preservados. 

 

2.2. CICLO DA ÁGUA 

De acordo com Gonçalves (2019), o ciclo hidrológico descreve o percurso da água na natureza, sendo 

que a sua força motriz reside na energia proveniente da radiação solar. Este ciclo pode considerar-se 

formado por dois ramos: o ramo aéreo (evaporação, transporte das massas de água na atmosfera e 

precipitação) e o ramo terrestre (evaporação direta do solo ou das superfícies líquidas, transpiração das 

plantas, infiltração, escoamento superficial e subterrâneo).  

A atividade antropogénica interfere neste ciclo e origina dois subciclos, o ciclo “industrial” da água e 

o ciclo “urbano” da água.  

O ciclo industrial da água inclui as utilizações relacionadas com a produção de energia elétrica 

(hidroeletricidade) e arrefecimento em centrais térmicas e termonucleares, bem como utilizações 

associadas à indústria e agricultura (Gonçalves, 2019).  

O ciclo urbano da água engloba os processos de abastecimento de água e de saneamento de águas 

residuais. Deste modo, contempla as atividades de captação, tratamento e distribuição da água para 

consumo e inclui igualmente a recolha, tratamento e devolução das águas residuais ao meio hídrico, ou 

outro meio recetor, em condições adequadas (Figura 1). 
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Figura 1 – Representação esquemática do ciclo hidrológico natural e do ciclo urbano da água (Marques e Sousa, 2013). 

 

2.3. GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A gestão de recursos hídricos procura uma adequada integração de um ou mais ciclos de utilização da 

água no ciclo hidrológico. Um sistema que contemple um ciclo urbano da água exige, 

tendencialmente, custos progressivamente superiores, essencialmente dependentes do aumento da 

procura de água e do aumento do volume de água residual (Gonçalves, 2019). 

A correta gestão dos recursos hídricos consiste, fundamentalmente, na manutenção de um ajuste 

permanente entre disponibilidade e necessidade, quantidade e qualidade, economia e aceitação social, 

no espaço e no tempo, cumprindo, de forma adequada, as funções da água e dos ecossistemas 

dependentes (Gonçalves, 2019). 

De acordo com Agarwal et al. (2000), a gestão integrada dos recursos hídricos define-se enquanto 

processo que promove o desenvolvimento socioeconómico e a gestão coordenada desta tipologia de 

recurso, dos solos e de outros recursos relacionados, com vista a maximizar, de forma equitativa, os 

benefícios sociais e económicos que desta resultam, sem comprometer a sustentabilidade dos 

ecossistemas vitais. 

Este modelo de gestão surge da complexidade das interações entre as diversas utilizações da água e as 

suas consequências sociais, económicas e ambientais. Deste modo, será possível afirmar que a gestão 

integrada da água procura assegurar o seu fornecimento contínuo para satisfação de diversas 

necessidades e contribuir para a adequação destas face às disponibilidades hídricas, proteger as 

comunidades de desastres de origem natural e antrópica (como também mitigar as suas consequências) 

e, por último, garantir, a longo prazo, a preservação e melhoria da qualidade das massas de água e dos 

ecossistemas, reduzindo os potenciais prejuízos decorrentes de uma abordagem setorial tradicional 

(Gonçalves, 2019). 
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Para tal, o conceito de integração é considerado chave e poderá ser aplicado em diversas dimensões 

(Figura 2) (Gonçalves, 2019): 

− Integração da totalidade dos recursos hídricos à escala da bacia hidrográfica: 

 Águas superficiais; 

 Águas subterrâneas; 

 Zonas húmidas; 

 Recursos hídricos costeiros. 

− Integração dos objetivos ambientais de proteção de ecossistemas aquáticos de elevado valor: 

 Integração das várias utilizações e funções da água; 

 Integração de diversas áreas científicas e de conhecimento multidisciplinar. 

− Integração da legislação da água, constituindo um quadro comum e coerente a nível regional, 

nacional e internacional; 

− Integração dos aspetos de gestão e ecológicos relevantes para o planeamento sustentável das 

bacias hidrográficas, considerando a proteção e prevenção de cheias; 

− Integração de um vasto leque de medidas: 

 Estruturais; 

 Operacionais; 

 Económicas e financeiras; 

 Legislativas e regulamentares; 

 Institucionais. 

− Integração das diversas partes interessadas nos processos de análise e decisão: 

 Integração dos diversos níveis de decisão (local, regional e nacional). 

− Integração da gestão da água de diferentes estados em bacias hidrográficas partilhadas. 

 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática das dimensões da gestão integrada dos recursos hídricos (adaptado de Hipólito e Vaz, 

2011). 
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2.4. SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS  

2.4.1. TIPOS DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

De acordo com Marques (2010), a evolução do saneamento de águas residuais ocorreu em 

consonância com o desenvolvimento civilizacional, devido à necessidade de implementação de 

práticas sanitárias coletivas com vista à resolução de problemas de higiene urbana e de proteção da 

qualidade da água. O saneamento deverá ser entendido enquanto questão plural, uma vez que se trata 

de um problema comum, cuja resolução necessita de uma abordagem racional por parte da 

comunidade. 

Segundo o ponto n.º 1 do Artigo 116.º do RGSPPDADAR, os sistemas de drenagem pública de águas 

residuais podem ser classificados, relativamente ao tipo de efluente transportado, em:  

− Sistema unitário: constituído por redes de coletores únicos, nos quais se admitem 

simultaneamente águas residuais domésticas, industriais e pluviais; 

− Sistema separativo: constituído por duas redes de coletores distintas, sendo que a primeira se 

se encontra destinada à recolha de águas residuais domésticas e industriais e a segunda à 

drenagem de águas pluviais ou similares; 

− Sistema misto: constituído por ambos os sistemas supramencionados, em que parte da rede de 

coletores funciona como sistema unitário e a restante como sistema separativo; 

− Sistema separativo parcial ou pseudo-separativo: executa, em condições excecionais, a 

ligação de águas pluviais de pátios interiores ao coletor de águas residuais domésticas. 

Estes sistemas possuem, enquanto caraterística comum e de base, o facto de o escoamento se realizar 

desejavelmente em regime de superfície livre. O recurso a outros tipos de sistemas de drenagem, 

designados enquanto sistemas não convencionais, é verificado, maioritariamente, em pequenos 

aglomerados populacionais, localizados em regiões cujas condições orográficas e topográficas se 

apresentam desfavoráveis, como por exemplo, em regiões planas, montanhosas ou zonas com elevados 

níveis freáticos (Cardoso, 2008).  

Representam, portanto, uma alternativa aos sistemas de drenagem convencionais, com o objetivo de 

apresentarem soluções mais sustentáveis a nível técnico e económico. Contudo, a sua aplicação a nível 

nacional revela-se reduzida. Apesar de estes sistemas não se revelarem objeto de estudo da presente 

Dissertação enumeram-se, em seguida, exemplos de sistemas de drenagem não convencionais 

(Cardoso, 2008): 

− Sistema de esgotos decantados: composto por tanques intercetores, que recolhem os 

efluentes das habitações, nos quais se verifica a ocorrência de decantação e remoção de 

gorduras, sendo o efluente posteriormente transportado para a ETAR; 

− Sistema sob vácuo: recorre à deslocação de ar provocada pela diferença de pressão entre o 

ramal de ligação e a rede de vácuo com vista ao transporte do efluente, no interior das 

condutas, em direção à estação de vácuo; 

− Sistema de ar comprimido: composto por troços ascendentes e descendentes, nos quais o 

escoamento se processa, ciclicamente, através da ação de massas de ar comprimido, 

produzidas por dispositivos adequados; 

− Sistema simplificado: composto por coletores de pequeno diâmetro que seguem o perfil 

topográfico da região a drenar, por câmaras de visita e óculos de limpeza, nos quais o 

escoamento apresenta caráter gravítico;  

− Sistema sob pressão: composto por conduta principal de diâmetro reduzido, enterrada a 

pequena profundidade, conectada a ramais de ligação. Nos ramais encontra-se intercalado um 
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tanque de bombagem, que contém uma bomba de potência reduzida, responsável pela 

pressurização do efluente e pelo seu transporte, através da conduta principal, à ETAR. 

 

2.4.2. COMPONENTES DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

De acordo com Ramos (2018), os sistemas de drenagem urbana de águas residuais são compostos pela 

rede coletora, componentes acessórios e instalações complementares. Segundo o autor, estes três 

grupos funcionais podem ser decompostos em diversos elementos estruturais: 

− Coletor: elemento fundamental de um sistema de drenagem urbana que visa à condução da 

água residual. Este poderá ser concebido com recurso a diversos materiais, sendo mais 

frequentemente utilizados o betão e os materiais plásticos (Policloreto de Vinilo – PVC; 

Polietileno de Alta Densidade – PEAD; Polipropileno Corrugado – PPC). Deverá ser 

garantida a estanquidade a líquidos e gases ao nível da ligação entre coletores; 

− Câmara ou caixa de visita: elemento de acesso ao sistema de drenagem para inspeção e/ou 

limpeza. Neste órgão ocorre a monitorização das características do escoamento e a recolha de 

amostras para a avaliação da qualidade da água; 

− Ramal de ligação: elemento responsável pela condução de águas residuais prediais à rede de 

drenagem pública. A ocorrência de afluências indevidas nas redes verifica-se, frequentemente, 

através desta ligação; 

− Câmara de corrente de varrer: elemento utilizado com vista à limpeza dos coletores, 

quando esta operação não se encontra garantida nos troços de montante das redes unitárias ou 

separativas domésticas. De acordo com a tipologia de câmara instalada, esta poderá ser 

operada por via manual ou automática; 

− Sarjeta e sumidouro: elementos que têm como objetivo a recolha de águas pluviais e a sua 

admissão à rede de drenagem; 

− Descarregador de tempestade: elemento utilizado em sistema unitário ou pseudo-separativo, 

que possui como objetivo o desvio de caudal pluvial excessivo. Deste modo, não se verifica a 

sobrecarga hidráulica da rede de drenagem, da estação elevatória e/ou da fileira de tratamento 

a jusante. Nestes casos, o excedente será conduzido temporariamente para uma bacia de 

retenção, até se revelar possível a sua condução para ETAR, ou poderá sofrer descarga não 

controlada em meio hídrico;  

− Estação elevatória: elemento responsável pela elevação das águas residuais em condições 

desfavoráveis (desnível do terreno, obstrução do coletor); 

− Bacia de retenção: elemento utilizado em sistema unitário ou separativo pluvial que visa à 

regulação do caudal pluvial afluente e à restituição a jusante do caudal adequado à capacidade 

de transporte da rede;  

− Sifão invertido: órgão que tem como objetivo promover a transposição de obstáculos (e.g., 

depressões naturais do terreno ou condutas de água) sem que ocorra a perda significativa de 

energia do escoamento; 

− Desarenador e câmara de grade: elementos que visam à remoção de sólidos grosseiros e de 

partículas de reduzida dimensão e que evitam a deposição de matéria orgânica, com vista à 

proteção das estruturas subsequentes no circuito.  
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2.4.3. COMPONENTES DO CAUDAL EM REDES DE DRENAGEM 

Rodrigues (2013) refere que o caudal residual apresenta variabilidade à escala temporal e sazonal, no 

que respeita à sua magnitude e qualidade. Tal flutuação é processada de acordo com a tipologia da 

rede de drenagem implementada, condições meteorológicas da região, caraterísticas socioeconómicas 

do aglomerado populacional, natureza da água de abastecimento público, entre outros fatores. Em 

suma, será expectável a ocorrência de modificações nas características do caudal residual ao longo da 

rede de drenagem, de secção para secção e, na mesma secção, de instante para instante.  

De acordo com o Artigo 115.º do RGSPPDADAR, estabelecem-se os seguintes componentes: 

− Água residual doméstica: provém de instalações sanitárias, cozinhas e zonas de lavagem de 

roupas e caracteriza-se pela sua elevada carga orgânica, biodegradabilidade e constância das 

suas características ao longo do tempo; 

− Água residual industrial: deriva da atividade industrial e caracteriza-se pela diversidade de 

compostos físicos e químicos que contêm, de acordo com o tipo de processo industrial 

executado. Por oposição à água residual doméstica, apresenta variabilidade temporal das suas 

características; 

− Água residual pluvial (ou simplesmente água pluvial): resulta da precipitação atmosférica 

caída diretamente no local ou em bacias contíguas contribuintes. Consideram-se equiparadas a 

água pluvial as provenientes de rega de jardins e espaços verdes, de lavagem de arruamentos, 

passeios e parques de estacionamento, normalmente recolhidas por sarjetas, sumidouros e 

ralos. 

 

2.5. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

2.5.1. OBJETIVOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Segundo Monte et al. (2016), as ETAR definem-se enquanto infraestruturas destinadas à redução da 

carga poluente das águas residuais, de modo a que a descarga do efluente tratado não provoque a 

perturbação do equilíbrio químico e a consequente degradação do estado ecológico do meio hídrico 

recetor.  

O equilíbrio químico está relacionado com a presença de substâncias químicas em concentrações não 

suscetíveis de causar dano no ambiente aquático (fauna e flora) e na saúde humana. Por sua vez, o 

estado ecológico desejável corresponde à ausência de pressões antropogénicas significativas, 

resultantes da industrialização, urbanização ou intensificação da atividade agrícola, sendo que apenas 

se verificam ligeiras alterações físico-químicas, hidromorfológicas e biológicas no meio recetor 

(Monte et al., 2016). 

De acordo com Monte e Albuquerque (2010), a reutilização de água residual tratada verifica-se 

preferencialmente em aplicações cuja concretização se encontre dependente da elevada 

disponibilidade de recursos hídricos e que sejam compatíveis com a qualidade corrente dos efluentes 

de ETAR como, por exemplo, rega agrícola, rega paisagística, reutilização industrial e recarga de 

aquíferos. 

A nível nacional, os projetos de reutilização de águas residuais tratadas constituem práticas inovadoras 

(que carecem de aceitação pública devido à origem e caraterísticas das águas residuais) e obedecem ao 

regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto. No caso dos países em 

que a reutilização da água se revela prática frequente, a maior dificuldade associada ao 

desenvolvimento destes projetos está relacionada com o elevado investimento necessário. A 
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reutilização do efluente tratado apenas será economicamente viável se o seu local de aplicação se 

apresentar próximo ao local de produção (ETAR), uma vez que a conceção do sistema de transporte 

terá elevados custos associados. Deste modo, esta solução deverá ser avaliada tendo em conta a 

pressão da procura deste recurso e da eventual disponibilidade de outras origens de água (e.g., 

dessalinização) (Monte e Albuquerque, 2010). 

 

2.5.2. CONCENTRAÇÕES E CARGAS POLUENTES 

Segundo Metcalf & Eddy et al. (2003) a água residual poderá ser caraterizada ao nível da sua 

composição física, química e biológica.  Santos (2019) sintetiza os principais constituintes das águas 

residuais urbanas e os seus possíveis efeitos nefastos no meio ambiente na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Exemplos de parâmetros físicos, químicos e biológicos caraterísticos das águas residuais (Santos, 2019). 

Sólidos Suspensos A presença de sólidos suspensos pode levar ao desenvolvimento de lamas decantadas 

e à formação de condições anaeróbias com a consequente libertação de maus cheiros, 

se libertados de forma não controlada no meio ambiente. 

Matéria orgânica A matéria orgânica é constituída principalmente por proteínas, hidratos de carbono e 

gorduras, e a sua quantidade é medida de forma indireta através da carência de 

oxigénio na água. Quando descarregada para o meio natural, a biodegradação da 

matéria orgânica pode levar ao esgotamento do oxigénio local e à formação de 

condições anaeróbias. 

Microrganismos 

patogénicos 

Doenças contagiosas e potencialmente fatais para os seres humanos e animais podem 

ser transmitidas pelos microrganismos patogénicos presentes na água. 

Nutrientes Tanto o azoto como o fósforo, em conjunto com o carbono, são elementos essenciais 

ao desenvolvimento natural. Quando descarregados de forma descontrolada no meio 

aquático podem levar à formação excessiva de algas (eutrofização). Podem ser 

também causadores de poluição das águas subterrâneas se descarregados de forma 

descontrolada no solo. 

Poluentes prioritários Compostos potencialmente carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos ou altamente 

tóxicos presentes na água residual, cujo contato pode originar graves problemas para 

a saúde humana. 

Poluentes orgânicos 

persistentes 

Estes componentes tendem a resistir aos processos de tratamento convencionais, pelo 

que exigem uma atenção especial. São normalmente os surfactantes (substâncias que 

influenciam a superfície de contacto entre dois líquidos), os fenóis e os pesticidas 

agrícolas. 

Metais pesados Os metais pesados são normalmente adicionados às águas residuais urbanas por 

indústrias ou atividades comerciais e têm de ser removidos da água sempre que 

houver reutilização. 

Constituintes 

inorgânicos 

dissolvidos 

Os constituintes inorgânicos como o cálcio, o sódio e os sulfatos são adicionados à 

água em virtude do uso destas nas atividades humanas regulares e têm de ser 

removidos quando a água se destina à reutilização. 
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De acordo com Figueiredo (2018), a realidade Europeia é caraterizada por águas residuais “fortes”, 

devido ao menor consumo de recursos hídricos (Tabela 2). Esta realidade tende a acentuar-se em 

virtude das medidas de redução de consumo de recursos hídricos adotadas, responsáveis pela 

diminuição substancial da capitação de água e, por sua vez, pela produção de águas residuais mais 

concentradas. 

 

Tabela 2 – Concentrações típicas dos principais poluentes das águas residuais domésticas (adaptado de Figueiredo, 2018). 

Parâmetro Unidade 

Concentração 

Baixa 

(570 L.hab-1.dia-1) 

Média 

(380 L.hab-1.dia-1) 

Forte 

(190 L.hab-1.dia-1) 

ST mg.L-1 537 806 1 612 

SDT mg.L-1 374 560 1 121 

SST mg.L-1 130 195 389 

SSV mg.L-1 101 152 304 

CBO5 mg.L-1 133 200 400 

CQO mg.L-1 339 508 1 016 

Ntotal 

(Norg+NH3+NH4
++NO2

-+NO3
-) 

mg.L-1 23 35 69 

Norgânico 

(NKjd-(NH3+NH4
+)) 

mg.L-1 10 14 29 

NAmoniacal 

(NH3+NH4
+) 

mg.L-1 14 20 41 

PTotal mg.L-1 3,7 5,6 11,0 

POrgânico mg.L-1 2,1 3,2 6,3 

PInorgânico (Ortofosfatos e Polifosfatos) 

(PO4
3- + HPO4

2- + … + P2O7
4- + …) 

mg.L-1 1,6 2,4 4,7 

Cl- mg.L-1 39 59 118 

SO4
2- mg.L-1 24 36 72 

pH - 6,7 - 8,5 

Alcalinidade (CaCO3) mg.L-1 50 100 200 

Condutividade elétrica µS.cm-1 680 1 018 2 038 

FeTotal mg.L-1 0,4 - 1,5 
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Quanto à composição da fração industrial na água residual, em Portugal vigoram regulamentos que 

definem as condições de descarga de água residual industrial na rede de drenagem da água residual 

doméstica, sendo que, para tal, as indústrias necessitam de obter autorização por parte da EG associada 

e encontram-se sujeitas às disposições constantes no Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de 

junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º 348/98, de 9 de novembro, e n.º 

149/2004, de 22 de junho. 

A descarga final das águas residuais deverá cumprir estritamente os critérios estipulados pela 

legislação em vigor, em termos de fixação dos limites de descarga de cada parâmetro e do controlo 

analítico e periodicidade de recolha e análise das águas descarregadas ao longo da vida útil da ETAR 

(Santos, 2019). 

Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, ainda em vigor, e o Decreto-Lei n.º 236/98, de 

1 de agosto, estipulam os requisitos para as descargas e os valores limite de emissão na descarga de 

águas residuais, respetivamente (Tabela 3). A entidade responsável pela emissão da licença de 

descarga poderá estipular outros limites, consoante a especificidade do local definido como o ponto de 

descarga do efluente tratado. 

 

Tabela 3 – Valores de descarga constantes na legislação portuguesa em vigor. 

Parâmetro 
Decreto-Lei n.º 152/97 (Anexo I) Decreto-Lei n.º 236/98 

(Anexo XVIII) Concentração % de redução 

pH - - 6,0 a 9,0 

SST 35 mg SST/L (1) 90% (1) 60 mg SST/L 

CBO5 25 mg O2/L 70 a 90% 40 mg O2/L 

CQO 125 mg O2/L 75% 150 mg O2/L 

NTotal 15 mg N/L (2) 70 a 80% 15 mg N/L 

NO3 (nitratos) - - 50 mg NO3/L 

PTotal 2 mg P/L (2) 80% 10 mg P/L (3) 

(1) estes limites passam a 60 mg SST/L e a 70% no caso de descargas efetuadas em cursos de água situados a 

uma altitude superior a 1500 m. 

(2) estes valores passam a 10 mg N/L e a 1 mg P/L no caso de mais de 100000 e. p.. Pelo DL n.º 152/97 “um 

equivalente de população (1 e. p.) corresponde à carga orgânica biodegradável com uma carência bioquímica 

de oxigénio ao fim de cinco dias (CBO5, 20ºC) de 60 g de oxigénio por dia. A carga, expressa em e.p., será 

calculada com base na carga média semanal máxima recebida na ETAR no decorrer de um ano, excluindo 

situações excecionais, tais como as causadas por fenómenos de intensa pluviosidade.  

(3) valor que desce para 3 mg P/L em águas que alimentem lagoas ou albufeiras e para 0,5 mg P/L em lagoas em 

albufeira. 

 

De salientar que o Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, atualizou o Decreto-Lei n.º 152/97, de 

19 de junho, no sentido de que, para descargas das ETAR em zonas sensíveis sujeitas a eutrofização, 
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se poderá aplicar um dos requisitos (concentração ou percentagem de redução) isoladamente ou em 

simultâneo, consoante a situação local. 

 

2.5.3. PROCESSOS E COMPONENTES ESTRUTURAIS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

As operações e processos de tratamento são organizados sequencialmente para que, numa fase inicial, 

se proceda à remoção da carga poluente existente na água residual, através da fileira de operações e 

processos unitários preconizada e, posteriormente, se execute o tratamento dos resíduos sólidos e 

gasosos que desta resultem (Monte et al., 2016). 

Os conceitos de operação unitária e processo unitário são frequentemente utilizados erroneamente, 

pelo que importa efetuar a sua correta distinção (Monte et al., 2016): 

− Operação unitária: método de tratamento que procede à remoção de poluentes através da 

ação de agentes físicos (e.g., gradagem, sedimentação, flotação, filtração); 

− Processo unitário: método de tratamento que procede à remoção de poluentes através da 

ocorrência de reações químicas (e.g., precipitação, desinfeção por adição de cloro) ou 

bioquímicas (e.g., remoção da matéria orgânica biodegradável, nitrificação e desnitrificação). 

É possível distinguir cinco níveis de tratamento de águas residuais: tratamento preliminar, tratamento 

primário, tratamento secundário, tratamento terciário e tratamento avançado. De acordo com a 

legislação em vigor, as ETAR devem assegurar a execução de tratamento secundário, com a exceção 

de casos nos quais o efluente sofre descarga em: cursos de água situados a uma altitude superior a 

1500 m, meio recetor sensível (situação na qual o tratamento executado será necessariamente terciário) 

ou meio recetor classificado como menos sensível, dependendo da dimensão do aglomerado 

populacional (Monte et al., 2016).  

 

2.5.3.1. Tratamento da Fase Líquida 

2.5.3.1.1. Obra de Entrada e Tratamento Preliminar 

O tratamento preliminar é composto por um conjunto de operações unitárias que promovem a remoção 

de sólidos grosseiros (como pedaços de tecido e/ou madeira), areias, gorduras e, quando necessário, 

efetua a equalização do caudal afluente e da respetiva carga poluente, com vista à redução de 

problemas de funcionamento ao nível do circuito hidráulico e à proteção dos órgãos a jusante, 

permitindo uma maior eficiência de tratamento e durabilidade dos equipamentos. De salientar que este 

tratamento é erroneamente confundido com o pré-tratamento, sendo que este último termo deverá ser 

reservado para o tratamento de águas residuais que não cumprem os requisitos necessários para 

descarga na rede de saneamento de águas residuais urbanas (e.g., águas residuais industriais), 

enquanto método de preparação para a sua posterior descarga na rede de saneamento de águas 

residuais urbanas (Monte et. al, 2016).  

O tratamento preliminar está, geralmente, incluído na obra de entrada das ETAR, e inclui as seguintes 

operações unitárias: gradagem, desarenamento e remoção de óleos e gorduras.  

A obra de entrada pode também incluir sistemas de elevação e de regularização de caudais. Esta obra 

efetua a admissão do caudal afluente à ETAR e procede à amortização de caudais de ponta quando 

dotada de tanque de equalização.  

O tanque de equalização possui caráter facultativo, sendo que apresenta especial interesse em estações 

de elevada dimensão (mais de 50.000 hab. eq.) e/ou nas quais se verifique a variação substancial do 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

15 

caudal afluente, quer diária, quer anualmente. Nesta fase poderá ainda proceder-se ao ajuste do pH da 

água a tratar, tendo em conta os requisitos das operações a realizar na fileira de tratamento. A 

necessidade de dispor de estação elevatória (grupos de bombagem ou parafusos de Arquimedes) é 

determinada pelo perfil hidráulico da ETAR, sendo que este tipo de dispositivo irá conferir a cota 

necessária para que a sequência posterior de operações se processe por gravidade (Santos, 2019). 

Com vista à minimização de picos de caudal, resultantes de fenómenos pluviométricos de elevada 

intensidade, responsáveis pela deterioração dos órgãos funcionais a jusante, poderá proceder-se à 

instalação de uma câmara de tempestade (ou câmara de desvio de caudal) na entrada da ETAR. Esta 

operação será fundamental aquando da admissão de caudais excessivos de água pluvial na rede de 

drenagem, sendo que estes sofrem posteriormente descarga não controlada no meio recetor. A água 

descarregada por esta câmara pode igualmente ser armazenada em bacias de retenção e retornar 

posteriormente à ETAR, a fim de receber o tratamento adequado (Santos, 2019). 

Em geral, para facilitar a execução dos processos de limpeza e de manutenção dos equipamentos 

utilizados nesta etapa, procede-se à implementação de duas linhas de tratamento preliminar em 

paralelo. 

A operação de gradagem tem como principal objetivo a eliminação de sólidos grosseiros com vista à 

proteção dos órgãos funcionais subsequentes. Poderá ser classificada em grosseira, média ou fina 

mediante o espaçamento entre barras definido. Na gradagem manual a água residual circula em canal 

dotado de barras em ferro fundido ou em aço e a sua limpeza é realizada por operadores especializados 

(Figura 3), sendo igualmente possível o recurso a meios mecânicos automatizados (Santos, 2019). 

 

 

Figura 3 – Grades para limpeza manual da ETAR de Espinho (Fonte: Cristina Santos). 

 

Os sistemas automáticos são, sobretudo, utilizados e preconizados para situações de caudais elevados 

(superiores a 450 L/s), pelo que as suas especificações são definidas pelo fabricante e pelo projetista, 

consoante o caudal máximo indicado por este último. A limpeza será realizada de forma automática 

com recurso a pente mecanizado que entra em funcionamento quando se verifica que a perda de carga 

no filtro é excessiva e ocorre a subida do nível de água a montante (colmatação) (Santos, 2019).  
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Para os casos em que se verifica a necessidade de remoção mais abrangente dos sólidos afluentes à 

ETAR, nomeadamente dos que apresentam dimensão inferior ao espaçamento das grades (sólidos 

finos ou fibrosos), poderá optar-se, por exemplo, pela implementação de tamisador (Santos, 2019). 

Em seguida, a remoção de areias e de gorduras será realizada em tanque frequentemente dotado de 

mecanismo de adição de ar comprimido a partir de uma das paredes laterais, no qual o tempo de 

retenção é estipulado de modo a que se verifique a deposição das areias e a flutuação das gorduras.  

Poderá optar-se por geometria retangular ou circular em planta, sendo que na sua base se verificará a 

concentração de partículas de granulometria superior a 200 µm que sofram sedimentação. Será 

possível remover em simultâneo as areias que se depositam na base do tanque e as gorduras 

acumuladas à superfície através da ação de uma ponte raspadora. As areias removidas seguem para um 

classificador, no qual são limpas e encaminhadas para deposição em destino final adequado. A água de 

lavagem destas partículas poderá ser novamente encaminhada para a entrada do tratamento preliminar 

(Santos, 2019). Por sua vez, os óleos e gorduras removidos podem ser enviados para valorização e/ou 

tratados juntamente com as lamas resultantes da fileira de tratamento (Figueiredo, 2018). 

Revela-se fundamental a aplicação de estratégias de diminuição do volume de resíduos sólidos e 

líquidos a remover no decorrer deste processo de tratamento, com vista à obtenção de retorno 

económico positivo na ETAR (em resultado da redução dos custos operacionais) (Figueiredo, 2018). 

 

2.5.3.1.2. TRATAMENTO PRIMÁRIO 

De acordo com Peirce et al. (1997), o tratamento primário promove a separação das partículas sólidas 

presentes nas águas residuais que não sofreram remoção no decorrer dos processos de tratamento 

preliminar (sólidos suspensos, sedimentáveis, dissolvidos e coloidais).  

Em geral, realiza-se por meio de sedimentação/decantação ou, mais raramente, através de flotação, 

podendo estas operações ser complementadas com a adição de produtos químicos e de filtração, sendo 

as lamas primárias produzidas na base do decantador frequentemente removidas para evitar a 

formação de condições anaeróbias (Monte et al., 2016).  

O processo unitário de coagulação/floculação poderá prestar auxílio ao tratamento primário e 

contribuir para o aumento da eficiência de remoção de partículas sólidas. Alves (2007) refere que o 

processo de coagulação possui enquanto principal objetivo promover a desestabilização das partículas 

em suspensão e que a floculação, por sua vez, procura potenciar o contato entre estas partículas 

desestabilizadas com vista à sua agregação em flocos facilmente sedimentáveis.  

Esta etapa ocorre em dois compartimentos distintos, sendo que no primeiro se efetua a dosagem de 

coagulantes como, por exemplo, sulfato de alumínio solúvel (Al2(SO4)3.18H2O) ou cloreto férrico 

(FeCl3), e de alcalinidade extra (leite de cal, Ca(OH)2), como garantia da eficiência do processo, e no 

segundo se verifica a ocorrência de mistura lenta, com vista à formação e agregação de flocos e à sua 

posterior remoção por decantação (Figueiredo, 2018; Santos, 2019). 

Emídio (2012) refere que a remoção química do fósforo poderá ocorrer nesta fase por precipitação 

induzida através da adição de agentes coagulantes (Equações 1 e 2). 

 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂44)3 + 2𝐻𝑃𝑂4
2−  ↔  2𝐴𝐼𝑃𝑂4 ↓ + 2𝐻+ +  3𝑆𝑂4

2−                                                                             (Eq.1)       

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 𝐻𝑃𝑂4
2−  ↔  𝐹𝑒𝑃𝑂4 ↓ + 3𝐶𝑙− + 𝐻+                                                                                                (Eq.2)                                         
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Existem várias tipologias de decantadores primários: de funcionamento simples ou com adição de 

agentes coagulantes, de geometria circular ou retangular, com ou sem ponte raspadora. O rendimento 

destes decantadores depende das caraterísticas físico-químicas da água a tratar, tempo de retenção, 

turbulência, temperatura (do efluente e da atmosfera envolvente) e da carga hidráulica (C. Santos, 

2019). 

 

2.5.3.1.3. Tratamento Secundário 

Ahammad & Sreekrishnan (2006) e Neto (2011) referem que o tratamento secundário se define pela 

remoção de matéria orgânica biodegradável e que este poderá igualmente incluir a remoção de 

nutrientes (azoto e fósforo). De acordo com Boaventura (2002), a degradação biológica da matéria 

orgânica é realizada através da ação conjunta de microrganismos (nos quais se incluem bactérias, 

fungos, algas, protozoários e rotíferos) que, em condições adequadas de pH, temperatura, oxigénio 

dissolvido e nutrientes, oxidam a matéria orgânica e produzem biomassa, dióxido de carbono, água, 

energia e resíduos solúveis não biodegradáveis (Equação 3). 

 

𝐶𝑂𝑟𝑔 + 𝑎′ 𝑂2 + 𝑁 + 𝑃 + ⋯ + 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 →𝑘 𝑎 (𝑁𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠) + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠          (Eq.3) 

 

em que,  

𝑎 – Fração de matéria orgânica oxidada para a síntese de novo material celular (kg MVS/kg CBO5 

removida); 

𝑎′ – Fração de matéria orgânica oxidada para a síntese de energia (kg O2/kg CBO5 removida);            

𝐶𝑂𝑟𝑔 – Compostos orgânicos; 

𝑘 – Constante cinética de primeira ordem. 

 

Os sistemas de tratamento biológico podem ser de três tipos distintos (Figueiredo, 2018):  

− Biomassa fixa, como os sistemas de leitos percoladores, discos biológicos e biofiltros, nos 

quais os microrganismos se desenvolvem em torno de um material estruturante em pedra ou 

plástico; 

− Biomassa em suspensão, como as lagoas arejadas e os sistemas de lamas ativadas; 

− Combinação de biomassa suspensa com biomassa fixa, como o reator biológico de leito 

móvel. 

A Figura 4 ilustra a operação de um tanque de arejamento da ETAR de Parada (localizada no 

concelho da Maia) no qual decorre o processo de tratamento biológico por lamas ativadas realizado. A 

implementação desta tipologia de processo revela-se atual e frequente em território nacional. 
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 Figura 4 – Tanques de arejamento da ETAR de Parada, localizada no concelho da Maia (Fonte: Cristina Santos). 

 

No processo de tratamento biológico por lamas ativadas a biomassa suspensa poderá ser mantida em 

três condições distintas: aerobiose, anoxia e anaerobiose. Em condições de aerobiose, a concentração 

de oxigénio dissolvido é mantida com vista à garantia das condições ideais ao funcionamento da 

biomassa aeróbia.  Para o cálculo da necessidade de oxigénio do processo, são contabilizadas as 

seguintes parcelas: respiração endógena da biomassa, a síntese de novos microrganismos e, quando 

necessário, o processo de nitrificação/desnitrificação (Figueiredo, 2018). 

Segundo Ribeiro (2013), o processo de remoção biológica de azoto inicia-se através da conversão de 

azoto orgânico a amónia (NH4
+) com recurso à atividade microbiana e à hidrólise de compostos 

orgânicos complexos. Em seguida, a nitrificação corresponde à oxidação biológica da amónia a nitrato 

com formação de nitrito como composto intermediário, em condições aeróbias, envolvendo duas 

espécies de bactérias quimioautotróficas específicas, Nitrosomonas e Nitrobacter, que obtêm energia a 

partir de compostos inorgânicos como a amónia e nitrito, respetivamente (Equações 4 e 5). 

 

𝑁𝐻4
+ + 3

2⁄ 𝑂2 + 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑚𝑜𝑛𝑎𝑠 →  𝑁𝑂2
− + 2𝐻+ +  𝐻2𝑂                                                                          (Eq.4) 

𝑁𝑂2
− + 1

2⁄ 𝑂2 + 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 →  𝑁𝑂3
−                                                                                                         (Eq.5) 

 

A desnitrificação consiste na redução biológica, através de microrganismos heterotróficos (aeróbios 

facultativos), dos nitratos ou nitritos a azoto molecular em ambiente anóxico (ambiente biológico com 

pouco ou nenhum oxigénio dissolvido) no qual os nitratos e nitritos funcionam como aceitador final na 

cadeia de transporte de eletrões, quando uma fonte orgânica de carbono está disponível (Equações 6 e 

7) (Ribeiro, 2013).  

 

6 𝑁𝑂3
− + 2𝐶𝐻3𝑂𝐻 →  6 𝑁𝑂2

− + 2 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2𝑂                                                                                            (Eq.6)                                                                                             

6 𝑁𝑂2
− + 3𝐶𝐻3𝑂𝐻 →  3 𝑁2 + 3 𝐶𝑂2 + 3 𝐻2𝑂 + 6 𝑂𝐻−                                                                               (Eq.7) 
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A remoção biológica do fósforo baseia-se na capacidade que determinadas bactérias heterotróficas 

(Acinetobacter) possuem de acumular este elemento solubilizado no seu interior. A energia 

proveniente da oxidação da matéria orgânica poderá ser utilizada na etapa de síntese celular e, 

mediante a proliferação destas bactérias, contribuir para o aumento da sua eficácia de remoção. A 

eliminação do fósforo ocorrerá através da descarga das lamas nas quais estas bactérias se encontram 

presentes (Emídio, 2012). 

O desenvolvimento dos microrganismos presentes nas lamas ativadas (produção de biomassa) será 

responsável pela formação de flocos decantáveis que favorecem a clarificação do efluente ao nível do 

decantador secundário (de configuração idêntica ao decantador primário). Neste órgão são removidas 

as lamas em excesso e enviadas as restantes de novo para o tanque de arejamento, com vista à 

preservação do equilíbrio do sistema (Santos, 2019). 

Os tanques de arejamento prolongado podem apresentar geometria quadrangular, retangular ou 

circular e recorrer a sistema de agitação com vista à garantia de uma mistura adequada das lamas com 

a matéria orgânica existente no caudal de água residual (Santos, 2019). 

Segundo Cheng (2015), em ETAR de pequena dimensão, o tanque de arejamento pode ser pré-

fabricado em chapa de aço inoxidável ou poliéster reforçado com fibra de vidro para instalação 

enterrada ou apoiada. Estes tanques podem também ser construídos em canal sem fim (valas de 

oxidação), nos quais as águas residuais circulam através do movimento do arejador superficial. 

Os arejadores mecânicos podem ser de instalação fixa ou flutuante, sendo o primeiro tipo utilizado em 

tanques com nível de água constante e o segundo em tanques de nível variável. Por sua vez, os 

arejadores de instalação fixa podem ser instalados fora de água, apoiados por estruturas rígidas ou 

flutuantes. Para que ocorra a distribuição uniforme de ar na base do tanque de arejamento, procede-se 

à instalação de grelhas de difusores constituídas por tubos de ar comprimido (Cheng, 2015).  

Para a concretização da recirculação de lamas e de outros compostos, utilizam-se bombas centrífugas 

submersíveis, equipadas com impulsores abertos do tipo vórtex ou monocanal. O funcionamento 

destas deverá ser flexível, com instalação de várias bombas e/ou bombas equipadas com variadores de 

frequência, que permitem efetuar a regularização do caudal de recirculação, considerando a possível 

variação do seu fluxo (Santos, 2019). 

No caso do processo de lamas ativadas do tipo SBR (Sequencing Batch Reactor), o arejamento e 

decantação de lamas processam-se ciclicamente no mesmo reservatório. Este sistema não necessita de 

recirculação de lamas biológicas, uma vez que não se verifica perda de biomassa na zona de 

arejamento. Deste modo, apresenta flexibilidade e capacidade de absorção de oscilações de carga, 

garantindo elevadas eficiências de remoção (Santos, 2019). 

As principais problemáticas associadas ao processo de tratamento biológico por lamas ativadas 

consistem na inadequada decantabilidade das lamas (“bulking”) e na acumulação de espuma na 

superfície do decantador secundário (“foaming”), provocadas pela proliferação excessiva de 

determinados microrganismos de natureza filamentosa (Sphaerotilus e Nocardia) (Cheng, 2015). 

As eficiências típicas do tratamento primário e secundário possuem os valores indicados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Valores típicos de eficácia do tratamento primário e do secundário (adaptado de Monte e Albuquerque, 2010). 

Parâmetro Tratamento Primário (%) Tratamento Secundário (%) 

SST 20 – 60 64 – 88 

CBO5 33 – 38 80 – 84 

CQO 43 – 50 60 – 72 

NTotal 38 – 40 70 – 83 

PTotal 25 – 33 33 – 50 

 

Os processos de caráter biológico revelam-se vantajosos em relação aos processos de natureza 

química, dado que possuem inferior custo de operação e menor formação de subprodutos residuais 

(Ahammad & Sreekrishnan, 2006).  

Numa vasta maioria dos casos, o efluente tratado apresenta à saída do decantador secundário 

qualidade adequada para a sua descarga em estreito cumprimento com os valores estipulados na 

legislação. Conforme referido, a descarga de águas residuais tratadas carece de desinfeção obrigatória 

e, no caso de descarga em meio hídrico sensível, como, por exemplo, lago, albufeira ou próximo de 

zonas balneares, será necessária a realização de tratamento adicional (Santos, 2019). 

 

2.5.3.1.4. Tratamento Terciário 

O tratamento terciário, quando necessário, procede à remoção suplementar de sólidos suspensos, de 

nutrientes e de microrganismos patogénicos que possam persistir após o tratamento secundário, com 

vista à redução do risco de eutrofização do meio recetor e à proteção da saúde pública. Este tratamento 

poderá ser realizado através de processos de ultrafiltração, nanofiltração, osmose inversa, adsorção em 

carvão ativado ou permuta iónica (Monte et al., 2016; Figueiredo, 2018). 

O tratamento avançado consiste na remoção de microrganismos patogénicos que persistam no efluente 

final. Esta desinfeção poderá ser realizada através da passagem da água por um sistema de lâmpadas 

UV, colocadas de modo a que ocorra a incidência da radiação necessária para a inativação/eliminação 

destes microrganismos ou através do recurso à adição de hipoclorito de sódio (NaClO), cloro gasoso 

(Cl2), dióxido de cloro (ClO2) e ozono (O3) por intermédio de bombas doseadoras (Santos, 2019). A 

dosagem destes reagentes provoca a oxidação da parede celular dos organismos patogénicos, 

eliminando-os. Por sua vez, os danos fotoquímicos nos ácidos nucleicos (DNA e RNA dos 

microrganismos patogénicos) provocados pela radiação UV, conduzem à inativação das células e à 

modificação da sua informação genética, inviabilizando a sua reprodução (Figueiredo, 2018).   

 

2.5.3.2. Tratamento da Fase Sólida 

A etapa de remoção da carga poluente sólida existente nas águas residuais urbanas inicia-se no 

tratamento preliminar (sob a forma de gradados, tamisados, areias e gorduras) e ocorre igualmente em 

níveis de tratamento subsequentes (sob a forma de lamas). Os resíduos que resultam deste processo 

requerem tratamento e posterior deposição adequada, uma vez que apresentam caráter nocivo para o 

meio ambiente. A fração de matéria orgânica revela-se elevada nas lamas produzidas e reduzida nas 
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areias, gradados e tamisados, nos quais será possível encontrar corpos metálicos, plásticos, têxteis e 

substâncias inertes (Monte et al., 2016). 

Em geral, os gradados e tamisados são compactados com vista à redução do seu volume e teor em 

água, sendo posteriormente encaminhados para EG de resíduos sólidos. Nas ETAR de pequena 

dimensão, estes podem ser enterrados em vala existente no próprio recinto. As areias sofrem lavagem, 

para remoção de partículas orgânicas, sendo posteriormente encaminhadas para aterro, com vista à sua 

valorização. A água resultante deste processo é introduzida na fileira de tratamento da ETAR. Por sua 

vez, as gorduras revelam difícil degradação biológica, pelo que a solução mais adequada será a 

introdução de operações unitárias dedicadas ao tratamento específico deste resíduo na fileira de 

processos (Monte et al., 2016). 

O tratamento de lamas envolve fases distintas que progressivamente modificam as suas características 

físicas e químicas e contempla o seu transporte, mistura, espessamento, digestão (aeróbia ou 

anaeróbia), desidratação e/ou secagem e, por último, incineração ou deposição (Santos, 2019). 

As lamas apresentam caraterísticas distintas de acordo com o tratamento do qual provêm, sendo que 

revelam elevada fração de matéria orgânica na sua constituição. Por este motivo, são frequentemente 

alvo de digestão anaeróbia, sendo que em certas ETAR se poderá igualmente verificar a prática de 

digestão aeróbia, compostagem e estabilização química (Santos, 2019).  

O espessamento gravítico das lamas pode ser realizado em espessador de configuração geométrica 

idêntica ao decantador, com ou sem recurso a agitação das lamas ou a adição de coagulantes químicos. 

A formação de lamas no espessador ocorre no sentido ascendente, da base do tanque para cima, pelo 

que estas se vão encontrar sujeitas ao efeito de compressão derivado do peso das partículas que sofrem 

sedimentação (Santos, 2019).  

Nos casos em que se verifica a ocorrência de flutuação de lamas, causadas pelo desenvolvimento de 

condições anaeróbias nos espessadores, poderá optar-se pela instalação de mesas de espessamento que 

executam a aglomeração mecânica dos flocos, por ação de polímero, sendo que esta efetua a remoção 

da água através de tela filtrante. Em alternativa, poderá recorrer-se à utilização de tambores rotativos, 

espessadores centrífugos ou flutuadores dotados de sistema de injeção de ar comprimido (Santos, 

2019). 

A etapa de digestão das lamas consiste na degradação da matéria orgânica pela ação de 

microrganismos. Esta decomposição poderá processar-se na presença de oxigénio, dissolvido na água 

das lamas, através de microrganismos aeróbios e facultativos que convertem hidratos de carbono, 

proteínas e gorduras em ácidos orgânicos e álcoois. Aquando da inexistência de oxigénio disponível, a 

decomposição passará a ser anaeróbia, através de microrganismos anaeróbios obrigatórios, 

responsáveis pela conversão de ácidos e álcoois em metano e dióxido de carbono (Santos, 2019). 

A digestão aeróbia de lamas é restrita a estações de pequena dimensão, que servem reduzidos 

aglomerados populacionais, devido ao seu avultado custo de exploração. Neste caso, as lamas são 

sujeitas a arejamento de forma idêntica ao realizado ao nível do tratamento secundário. Nas ETAR de 

média e grande dimensão é realizada a digestão anaeróbia, pelo facto de apresentar um custo de 

exploração e produção de lamas significativamente inferiores (Figueiredo, 2018; Santos, 2019). 

No digestor verifica-se a deposição da fase sólida na base e a concentração da fase líquida na parte 

superior (sobrenadante), sendo que esta retorna à entrada da ETAR. A sua descarga é realizada à cota 

intermédia do digestor, na qual os sólidos concentrados na parte inferior e os resíduos acumulados à 

superfície, suficientemente leves para serem elevados pelos gases formados na decomposição da fase 

sólida, não são conduzidos para o exterior. De salientar que a presença de sobrenadante poderá ser 
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minimizada mediante o controlo da concentração de lamas à entrada do digestor ou através do seu 

espessamento a montante, e que o custo de exploração deste órgão (em termos de energia consumida 

para o aquecimento das lamas) será proporcional à fração de fase líquida existente. A entrada das 

lamas é realizada ao nível coincidente com a camada de lamas em digestão. A remoção dos sólidos 

flutuantes na camada superior poderá ser efetuada com recurso a agitação mecânica ou recirculação de 

gás na base (Santos, 2019).  

As ETAR podem apresentar uma configuração composta por digestor anaeróbio primário e 

secundário, sendo que no primeiro órgão se procederá ao aquecimento e agitação da mistura, com 

vista ao incremento da taxa de reação, e no segundo se efetuará o armazenamento do biogás produzido 

e a concentração das lamas digeridas, através da sua sedimentação (Peirce et al., 1998). 

A compostagem é uma estratégia de digestão de lamas que necessita da adição de um meio 

estruturante com vista à criação de espaços destinados à circulação de ar. Este meio estruturante 

poderá ser obtido através do recurso a outros resíduos como, por exemplo, resíduos urbanos ou 

florestais. Este processo poderá ser realizado em áreas abertas ou confinadas, sendo que as lamas são 

organizadas em pilhas, posteriormente revolvidas e humedecidas para a obtenção das condições de 

maturação desejáveis (Figueiredo, 2018). 

Por último, a desidratação possui como objetivo executar a remoção da água residual existente nas 

lamas, com recurso a leitos de secagem, filtração, centrifugação, entre outros processos. Esta etapa 

poderá ser realizada com recurso a centrífuga ou a parafuso compressor, por exemplo. A centrífuga 

promove a separação das fases sólida e líquida, uma vez que a aceleração das partículas conduz à sua 

projeção contra as paredes do tambor rotativo, sendo que estas são posteriormente extraídas por um 

parafuso sem fim interno, para um dos extremos do tambor. O parafuso compressor é um parafuso sem 

fim, cujo intervalo entre espirais sofre uma redução progressiva, com vista à compactação da fase 

sólida e à remoção da fase líquida, através dos orifícios existentes (Figueiredo, 2018). 

A higienização das lamas é uma etapa que permite a sua estabilização após desidratação e é realizada 

através da adição de cal viva, CaO. Este procedimento é responsável pela elevação do pH com vista à 

inativação dos microrganismos patogénicos. Dado que este processo possui caráter exotérmico, o 

aumento da temperatura poderá provocar a evaporação de água e o aumento da concentração de 

sólidos nas lamas (Figueiredo, 2018). 

As lamas constituem um resíduo que poderá ser valorizado (fertilizante agrícola ou corretor de solos) 

ou conduzido a destino final (incineração ou deposição em aterro). Em zonas industrializadas, a 

valorização agrícola das lamas resultantes do tratamento executado revela-se frequentemente inviável, 

uma vez que apresenta na sua composição quantidades substanciais de metais pesados e de compostos 

tóxicos, pelo que necessitam de ser incineradas ou encaminhadas para aterro. O tipo de aterro 

selecionado deverá obedecer aos critérios de admissão de resíduos em aterro estipulados no Decreto-

Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto (Monte et. al, 2016). 

 

2.5.3.3. Tratamento da Fase Gasosa 

As águas residuais contêm gases dissolvidos provenientes da dissolução do ar atmosférico na água e 

produzidos pelas reações químicas e bioquímicas que se verificam na fileira de tratamento. Os 

subprodutos gerados são mais acentuados nas instalações de tratamento preliminar, nos decantadores 

primários e nas unidades de tratamento de lamas. Determinados gases como, por exemplo, o gás 

sulfídrico (H2S), o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4) são nocivos para o meio ambiente, 

pelo seu odor desagradável, por serem corrosivos (H2S) e por contribuírem para o chamado “efeito de 
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estufa” (CO2 e CH4). Estes compostos podem igualmente provocar impactos negativos no processo de 

tratamento como, por exemplo, a acidificação do efluente e consequente diminuição do seu potencial 

de oxidação/redução. Em ETAR de grande dimensão e localizada próxima de aglomerados 

populacionais deverá proceder-se à desodorização da atmosfera das suas instalações (Monte et al., 

2016). 

A etapa de desodorização é frequentemente executada através de processos de lavagem química, nos 

quais se promove o contacto, em mecanismo de contracorrente, das massas de ar contaminadas com 

agentes químicos (ácidos e básicos) capazes de oxidar e neutralizar os compostos tóxicos existentes. 

De modo idêntico, poderá realizar-se esta operação com recurso a processos biológicos (biofiltros 

humidificados) ou de adsorção gás-sólido (carvão ativado). Ambas as soluções carecem de um período 

de regeneração após utilização. 

O metano é o principal constituinte do biogás produzido no tratamento anaeróbio das lamas que 

poderá ser valorizado na produção de energia térmica e/ou elétrica ou queimado (reação exotérmica 

através da qual ocorre a libertação de CO2) previamente à sua emissão para a atmosfera. Em qualquer 

caso, o biogás necessitará de ser tratado com vista à eliminação do H2S (Monte et al., 2016). 

O armazenamento do biogás poderá ser efetuado no próprio digestor (dotado de cobertura móvel), que 

varia o volume de armazenamento de acordo com o nível de produção, ou em reservatório cilíndrico 

contíguo ao digestor igualmente dotado de cobertura móvel (“gasómetro”). Poderá optar-se pela 

instalação de gasómetro esférico insuflável, constituído por membrana de elevada resistência, que 

permitirá igualmente a sua variação de volume (Figura 5) (Santos, 2019). 

Será desejável que a energia produzida se revele suficiente para garantir o funcionamento autónomo 

da estação de tratamento. Contudo, deverá proceder-se à implementação de um sistema alternativo 

(“backup”) para fases em que estas etapas não permitam a autossuficiência energética da ETAR 

(Santos, 2019).  

 

 

Figura 5 – Gasómetro esférico insuflável da ETAR de Espinho (Fonte: Cristina Santos). 
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2.6. ENQUADRAMENTO NACIONAL DO SETOR 

2.6.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO  

Segundo Botica (2012), o primeiro registo histórico associado à drenagem de águas residuais em 

Portugal remonta ao séc. XV, em pleno Renascimento, sob o reinado de D. João II. Nesta época 

prevalecia a expectativa de que os fenómenos de pluviosidade seriam suficientes para efetuar a 

desobstrução e limpeza das vias de circulação, nas quais se encontravam os resíduos sólidos e líquidos 

resultantes da atividade humana. Tal necessidade surge em consequência da propagação de epidemias, 

como a peste, ligadas à falta de qualidade no ordenamento do território e à reduzida higiene urbana.  

No final do século XVIII e na primeira metade do séc. XIX observou-se uma evolução significativa, 

em Portugal, do ordenamento do território e do planeamento urbano (Botica, 2012). Em 1864, Porto e 

Lisboa asseguravam a representação de 60% da população urbana e, em contrapartida, de apenas 7,4% 

da população nacional (Bonito, 2014). De acordo com Rino (2011), em virtude do crescimento dos 

aglomerados populacionais e da consequente impermeabilização dos solos, tornou-se recorrente o 

registo de episódios de inundação nestas zonas litorais do território, de baixa altitude relativamente ao 

nível médio das águas do mar, e de condições precárias e insustentáveis de salubridade. 

Segundo Matos (2003), na sequência da epidemia de cólera ocorrida em Lisboa, o arquiteto Ressano 

Garcia, no ano de 1884, procedeu à conceção de um plano de saneamento inspirado nos princípios da 

corrente higienista, que advoga a necessidade de implementação de infraestruturas de drenagem 

urbana, à semelhança das existentes em outras cidades europeias. Pato (2011) refere que o 

investimento nesta área se revelou residual, em comparação com o investimento avultado ao nível dos 

transportes, por exemplo.   

Com o decorrer do tempo, constatou-se que parte dos sistemas construídos com o intuito de transportar 

unicamente águas residuais domésticas, efetuavam a condução simultânea de caudais de água pluvial 

(provenientes de infiltrações e de ligações indevidas) que, por sua vez, transportavam quantidades 

significativas de sólidos em suspensão, de metais pesados, nomeadamente chumbo e zinco, e de 

hidrocarbonetos (Matos, 2003). 

O princípio da rede separativa de águas residuais e pluviais tornou-se, no início do século XX, 

praticamente universal no que respeita ao estabelecimento da drenagem de novas urbanizações e 

núcleos urbanos. No Porto é concluída, em 1907, aquela que se pensa ser a primeira rede separativa 

doméstica portuguesa, sendo que esta apenas terá entrado em funcionamento no ano de 1927 (Almeida 

e Cardoso, 2010). 

Derivada da preocupação relativa à gestão eficiente da água e da implementação de políticas de 

sustentabilidade, no ano de 1919, surgiu a publicação da Lei da Água, que estabelece as bases e o 

quadro institucional para a gestão sustentável dos recursos hídricos (Ramos, 2018). Foram igualmente 

publicados diplomas, entre 1931 e 1933, que definiram o enquadramento geral de políticas públicas de 

abastecimento e saneamento de águas (Bonito, 2014). 

A orientação principal do Estado Português centrava-se no abastecimento de água potável à 

população, não considerando prioritária a intervenção ao nível dos sistemas de drenagem urbana, pelo 

que estes foram apenas dotados de enquadramento legal em 1970, o que garantiu acesso a condições 

especiais de financiamento para a concretização da sua construção. Nesta época, cerca de 83% da 

população de Portugal Continental não possuía acesso a rede de esgotos ou fossas coletivas (Bonito, 

2014). 

No ano de 1975, revelava-se ainda necessário proceder à expansão das respetivas infraestruturas por 

todo o país, promover a conversão sanitária das habitações existentes e garantir a sua adequada ligação 
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às respetivas redes de água e de esgoto. O reconhecimento da questão sanitária continuava por se 

resolver, principalmente ao nível das populações rurais, onde se localizava a maioria da população 

nacional (Bonito, 2014). 

Nas décadas de oitenta e noventa, o investimento em saneamento apresentou um crescimento 

significativo, sendo orientado principalmente para núcleos urbanos. Nesta época, foram realizados 

empreendimentos de dimensão significativa, relacionados, entre outros, com o saneamento do Vale do 

Ave (incluindo os intercetores e ETAR de Gondar, Rabada e Agra), de Coimbra (ETAR de leitos 

percoladores de alta carga), de saneamento da Costa do Estoril, do Porto (ETAR do Freixo e de 

Sobreiras), de Loures e concelhos vizinho (ETAR de Frielas e de S. João da Talha), de Lisboa (ETAR 

de Alcântara), de Setúbal, do Concelho de Almada e do Sistema Integrado de Águas Residuais dos 

Municípios da Ria de Aveiro (ETAR Norte e Sul) (Matos, 2003). 

Em 1993, ocorre a reforma operativa do setor com a criação do Instituto da Água (INAG) e do grupo 

empresarial público “Águas de Portugal”, que passa a ser responsável pela separação e categorização 

dos sistemas em “alta” e “baixa”, contemplando diferentes tipos de gestão, sendo o Instituto Regulador 

de Água e Resíduos (IRAR), fundado em 1998, o regulador destes serviços, contribuindo de forma 

decisiva para um planeamento e gestão financeira dos recursos mais eficiente e sistemática (Bonito, 

2014). 

No ano de 2009, ocorre a fundação da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos 

(ERSAR), com o desígnio de substituir o IRAR, enquanto entidade reguladora, e que permanece em 

funções no presente momento (Ramos, 2018). 

Apesar do acesso à água potável e ao saneamento ser considerado um direito humano essencial, a 

gratuidade deste serviço viria a provocar problemas ao nível da sua gestão. A água viria a ser 

explorada, de forma sistemática e excessiva, por parte das indústrias, do setor agrícola e da população, 

que se encontravam integradas em regiões nas quais se verificava elevada abundância e permanente 

acesso a este recurso. Deste modo, impôs-se a taxação dos serviços de abastecimento e de recolha e 

tratamento, em prol da sua sustentabilidade (Ramos, 2018). 

Em suma, o paradigma da drenagem urbana sofreu progressivas alterações. Numa fase inicial, 

contemplava apenas preocupações relativas à proteção da saúde pública e à gestão do risco. Neste 

momento, engloba, para além destas, preocupações relacionadas com a proteção integrada dos meios 

recetores (incluindo ecossistemas naturais) e sustentabilidade do serviço (Cardoso, 2008).  

 

2.6.2. ENQUADRAMENTO ATUAL  

De acordo com a ERSAR (2019), o serviço do setor de águas, reconhecido como serviço público 

essencial pela legislação nacional, designadamente pela Lei dos Serviços Públicos Essenciais (Lei n.º 

23/95, de 26 de julho), contribui ativamente para o desenvolvimento económico e social, pela sua 

capacidade de gerar atividade económica, emprego e riqueza, e pela crescente melhoria das condições 

de vida da população. 

Conforme referido, os serviços de águas têm sido classificados segundo designações de “alta” e 

“baixa”, de acordo com as atividades realizadas pelas várias EG. Através da publicação do Decreto-

Lei n.º 379/93, de 5 de dezembro, foram criados sistemas multimunicipais, maioritariamente 

responsáveis pela “alta”, e sistemas municipais, maioritariamente responsáveis pela “baixa”. Esta 

estruturação do setor conduziu a vantagens em termos de economias de escala e simultaneamente à 

divisão da cadeia de valor da prestação dos serviços, considerando as fases do processo produtivo 

(ERSAR, 2019). 
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Os sistemas em “alta”, implementados a jusante da recolha de águas residuais, integrando elementos 

destinados à interceção, tratamento e destino final destas águas, apenas podem ser concebidos em 

situações de importância estratégica, desde que sirvam pelo menos dois municípios e que a fração 

maioritária do investimento necessário seja efetuada pelo Estado, em função de razões de interesse 

nacional. Os sistemas em “baixa” são todos os restantes sistemas não abrangidos, como os sistemas 

municipais e os sistemas geridos por associações de municípios, que incluem as EG operadoras do 

conjunto de infraestruturas que contemplam componentes destinados à recolha e drenagem de águas 

residuais (Cardoso, 2008).  

Consideram-se enquanto “mistos” os sistemas em “baixa”, com integração da “alta” no seu todo ou 

apenas em parte, e dos sistemas municipais, correspondendo ao conjunto de infraestruturas contendo 

componentes destinadas à recolha, drenagem, interceção, tratamento e destino final de águas residuais. 

O setor de saneamento de águas residuais urbanas é composto por 63 139 km de coletores, entre os 

quais 5535 km se encontram alocados a EG em “alta” e 57 604 km ao dispor de entidades gestoras em 

“baixa”. Contudo, no ano de 2018, registou-se um decréscimo de 710 km de coletores no setor em 

baixa, em resultado da melhoria de fiabilidade de informação cadastral reportada pelas EG (ERSAR, 

2019).  

O setor das águas carateriza-se como capital-intensivo e por períodos prolongados de retorno do 

investimento. Tal se justifica pelo elevado investimento inicial requerido, cujo retorno se verifica 

apenas no longo prazo, mediante a suavização das tarifas praticadas ao longo do período de vida útil 

das infraestruturas (ERSAR, 2019).  

Dados complementares relativamente aos serviços de saneamento de águas residuais urbanas em 

Portugal Continental encontram-se sintetizados na Tabela 5 (sempre que os dados se referem a 100% 

das EG, não é apresentada qualquer indicação). 
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Tabela 5 – Números relativos ao Serviço de Saneamento de Águas Residuais urbanas em Portugal Continental (adaptado de 

ERSAR, 2019). 

Serviço de Saneamento de Águas Residuais 

Serviço em “baixa” Serviço em “alta” 

257 EG 

8,6 milhões de habitantes servidos com drenagem (98% das 

EG) 

85% de alojamentos servidos  

(98% das EG) 

8,5 milhões de habitantes servidos com tratamento (98% das 

EG) 

84% de alojamentos com tratamento  

(98% das EG) 

12 entidades gestoras 

Volumes de águas residuais processados 

Água residual recolhida = 654 milhões de m3/ano (98% das 

EG) 

Água residual faturada = 467 milhões de m3/ano  

(99% das EG) 

Capitação de água residual = 170 litros/habitante.dia (97% 

das EG) 

Volumes de águas residuais processados 

Água residual recolhida = 547 milhões de m3/ano 

Água residual faturada = 489 milhões de m3/ano 

Rendimentos e gastos 

Rendimentos totais = 575 milhões de €/ano 

(86% das EG) 

Gastos totais = 612 milhões de €/ano 

(86% das EG) 

Encargo médio para o utilizador final: 102,40€/ano ou 

0,85€/m3 

Rendimentos e gastos 

Rendimentos totais = 378 milhões de €/ano 

Gastos totais = 355 milhões de €/ano 

Tarifa média ponderada = 0,5296 €/m3 

Descarga → Drenagem → Elevação Transporte → Tratamento → Rejeição 

Infraestruturas 

1 777 estações de tratamento (99% das EG) + 1 539 fossas 

séticas coletivos 

5 emissários submarinos (99% das EG) + 1 223 

descarregadores de emergência (99% das EG) 

+ 4 460 estações elevatórias + 57 604 km de coletores (99% 

das EG) 

Infraestruturas 

982 estações de tratamento + 72 fossas séticas coletivas 

19 emissários submarinos + 721 descarregadores de 

emergência 

1 466 estações elevatórias + 5 535 km de coletores 

Recursos Humanos 

Pessoal próprio afeto ao serviço: 4 387 

Pessoal em outsourcing: 602 

Recursos Humanos 

Pessoal próprio afeto ao serviço: 1 084 

Pessoal em outsourcing: 729 

Aspetos operacionais 

Consumo de energia: 126 milhões de kWh/ano  

(91% das EG) 

Aspetos operacionais 

Consumo de energia: 308 milhões de kWh/ano 

Sustentabilidade ambiental 

Produção própria de energia: 3,2% do total de energia 

consumida 

Utilização de águas residuais tratadas: 0,9% do total de água 

residual tratada em estações de tratamento (95% das EG) 

Lamas líquidas ou espessadas escoadas das instalações de 

tratamento: 20 941 t/ano  

(98% das EG) 

Lamas desidratas escoadas das instalações de tratamento: 

708 821 t/ano  

(98% das EG) 

Sustentabilidade ambiental 

Produção própria de energia: 9,0% do total de energia 

consumida 

Utilização de águas residuais tratadas: 1,3% do total de 

água residual tratada em estações de tratamento 

Lamas desidratas escoadas das instalações de tratamento: 

407 499t/ano 

 

O quadro legal da gestão e da exploração dos sistemas multimunicipais e municipais tem sido 

progressivamente alterado e complementado. No panorama nacional, é possível verificar a existência 

de diversos modelos de gestão dos serviços de água (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Modelos de gestão dos serviços de águas utilizados em sistemas de titularidade estatal, municipal ou 

intermunicipal (adaptado de ERSAR, 2019). 

Modelos de gestão utilizados em sistemas de titularidade estatal 

Modelo Entidade gestora Tipo de colaboração 

Gestão direta 
Estado (não existe atualmente 

qualquer caso) 
Não aplicável 

Gestão delegada 
Empresa pública (existe apenas o caso 

da EPAL) 
Não aplicável 

Gestão 

concessionada 

Entidade concessionária 

multimunicipal 

Participação do Estado e municípios no 

capital social da entidade gestora 

concessionária, podendo ocorrer 

participação minoritária de capitais 

privados no caso dos serviços de 

abastecimento de água e saneamento de 

águas residuais ou maioritária no caso dos 

serviços de gestão dos serviços urbanos 

Modelos de gestão utilizados em sistemas de titularidade municipal ou intermunicipal 

Modelo Entidade gestora Tipo de colaboração 

Gestão direta 

Serviços municipais Não aplicável 

Serviços municipalizados ou 

intermunicipalizados 

Colaboração entre dois ou mais 

municípios no caso de serviços 

intermunicipalizados 

Associação de municípios 

Constituição de uma pessoa coletiva de 

direito público integrada por vários 

municípios 

Empresa constituída em parceria com 

o Estado (integrada no setor 

empresarial local ou do Estado) 

Participação do Estado e municípios no 

capital social da entidade gestora da 

parceria 

Gestão delegada 

Empresa do setor empresarial local 

sem participação do Estado 

(constituída nos termos da lei 

comercial) 

Eventual participação de vários 

municípios no capital social da entidade 

gestora, no caso de serviço 

intermunicipal, podendo ocorrer 

participação minoritária de capitais 

privados 

Junta de freguesia 
Acordos ou protocolos de delegação entre 

município e junta de freguesia 

Gestão 

concessionada 
Entidade concessionária municipal 

Parceria Público-Privada (municípios e 

outras entidades privadas) 

 

Dado o objeto de estudo da presente Dissertação, revela-se pertinente efetuar uma breve análise de 

indicadores gerais do sistema de saneamento de águas residuais urbanas, por submodelo de gestão 

(Tabelas 7 e 8).  

Em Portugal Continental, no que respeita à verticalização do serviço, ou seja, à incorporação por parte 

das EG de todas as fases do processo produtivo do serviço de saneamento de águas residuais (desde a 

operação de recolha e drenagem do efluente até ao seu tratamento e destino final), registam-se 151 

municípios e cerca de 2,7 milhões de habitantes (ERSAR, 2019). 
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Tabela 7 – Indicadores gerais do setor de saneamento de águas residuais urbanas em “alta”, por submodelo de gestão 

(ERSAR, 2019). 

Submodelo de 

gestão 

Entidades 

gestoras 

Concelhos 

abrangidos 

Área abrangida 

(km2) 

População 

abrangida (mil hab.) 

Densidade pop. 

(hab./km2) 

Concessões 

multimunicipais 
8 202 47 245 6 958 147 

Concessões 

municipais 
2 6 1 031 402 390 

Parceiras 

Estado/Municípios 
1 20 15 533 245 16 

Associações de 

municípios 
1 4 176 93 530 

Total 12 232 63 986 7 698 120 

 

Tabela 8 – Indicadores gerais do setor de saneamento de águas residuais urbanas em “baixa”, por submodelo de gestão 

(ERSAR, 2019). 

Submodelo de 

gestão 

Entidades 

gestoras 

Concelhos 

abrangidos 

Área abrangida 

(km2) 

População 

abrangida (mil hab.) 

Densidade pop. 

(hab./km2) 

Concessões 

multimunicipais 
23 23 6 262 1 714 274 

Concessões 

municipais 
2 18 3 129 642 205 

Parceiras 

Estado/Municípios 
23 28 8 961 1 796 200 

Associações de 

municípios 
18 20 6 261 2 235 357 

Serviços 

municipais 
191 191 64 734 3 678 57 

Total 257 280 89 347 10 065 113 

 

Pela análise da Tabela 7, é possível verificar que o submodelo de gestão predominante no serviço de 

saneamento de águas residuais em “alta” é o das concessões multimunicipais e que este abrange 

aproximadamente 7 milhões de habitantes, num total de 202 municípios (90% e 87% do universo 

pertencente ao serviço em “alta”, respetivamente). O submodelo de parceria Estado/Municípios possui 

ainda representatividade em termos de território abrangido, com cerca de 24% do total (ERSAR, 

2019).  

A Tabela 8 indica que setor das águas residuais em “baixa” exibe um número igualmente elevado de 

EG cujo âmbito de atuação se centra no próprio município. O modelo de gestão de maior 

preponderância na prestação do serviço de saneamento de águas residuais em “baixa” é o da gestão 
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direta, com 75% dos municípios e cerca de 59% da população de Portugal Continental. Os modelos de 

gestão delegada ou concessão apresentam predominância no litoral e nos grandes centros urbanos 

(ERSAR, 2019).  

É igualmente possível constatar que os serviços municipais apresentam superior representatividade na 

prestação do saneamento de águas residuais em “baixa”, sendo que contemplam cerca de 3,7 milhões 

de habitantes e 191 municípios. Não obstante o fato de assegurar a representação de 68% do total de 

municípios e de 73% da área de Portugal Continental, este tipo de entidades encontra o seu espaço de 

intervenção em regiões rurais, de reduzida densidade populacional, situadas no interior do país, pelo 

que apenas contemplam 37% da população nacional continental. No espaço de aproximadamente dez 

anos (1999-2009) este tipo de entidades evoluiu de 10% para quase 40% da população abrangida pelo 

serviço, representando no final de 2018 cerca de 41% do setor (ERSAR, 2019). 

Ao nível das estações elevatórias (EE), as EG do serviço de saneamento de águas residuais reportaram 

no ano de 2018 a existência de um total de 5926 EE, das quais 1466 são geridas por EG em “alta” e 

4460 por EG em “baixa”, tendo-se registado o aumento generalizado destas infraestruturas desde 2014 

(ERSAR, 2019).   

No que respeita às ETAR, foram concebidas soluções distintas, quer a nível de implementação quer a 

nível do tratamento realizado, derivadas de um conjunto diverso de aspetos como, por exemplo, 

heterogeneidade em termos de densidade populacional, caraterísticas orográficas e condições de 

pluviosidade da região. Acrescem igualmente situações pontuais de elevada flutuação de carga e de 

caudal afluente às ETAR, o que obriga a soluções de maior grau de complexidade e de investimento. 

Deste modo, Portugal Continental dispõe de 4370 instalações de tratamento, sendo que 63% 

correspondem a ETAR e a componente percentual restante a fossas séticas coletivas (ERSAR, 2019). 

Os serviços municipais detêm 61% do total de instalações de tratamento existentes no setor. Devido à 

natureza do serviço prestado pela totalidade das concessões multimunicipais, este submodelo de 

gestão possui um número igualmente significativo de instalações de tratamento de águas residuais, 

com particular destaque para as ETAR, por oposição aos serviços municipais que possuem idêntica 

proporção de ETAR e de fossas séticas. No que respeita à percentagem de licenciamento, os serviços 

municipais, serviços municipalizados ou intermunicipalizados e as parcerias Estado/Municípios 

apresentam valores reduzidos, sendo que esta realidade deverá ser alvo de correção futura (ERSAR, 

2019). 

No período compreendido entre 2014 e 2018, o número de instalações de tratamento de águas 

residuais urbanas apresentou um ligeiro incremento (existem mais 110 instalações) e a proporção de 

instalações a operar com licença de descarga válida evoluiu de 36% para 39% (ERSAR, 2019). 

Verificou-se igualmente o aumento generalizado das instalações de tratamento de águas residuais 

urbanas, especialmente no setor em “baixa”, em resultado do investimento no serviço de saneamento 

de águas residuais, permitindo a redução do volume de água não tratada descarregada no meio hídrico 

recetor. Adicionalmente, deverá ser tido em conta que elevados volumes de águas residuais são alvo 

de tratamento em sistemas em “alta”, sendo, portanto, registados reduzidos valores para os sistemas 

em “baixa”. Em ambos os sistemas é considerada a ocorrência de infiltrações, exfiltrações e afluências 

indevidas (ERSAR, 2019). 

Nos casos em que se verifica a coexistência de sistemas em “alta” e em “baixa”, as principais 

consequências a nível de desempenho técnico verificam-se a jusante, nos sistemas em “alta”, embora 

em termos de custos este impacto possa ser distribuído pelas diferentes EG envolvidas. Neste caso, e 

sendo consensual que os problemas são mais frequentes nas redes “em baixa” e nos ramais de ligação, 
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as EG de sistemas em “alta” encontram-se limitadas em termos da aplicação de medidas corretivas, 

pelo que se recomenda a estreita colaboração entre estas entidades no sentido de assegurar uma 

atuação eficaz na redução das afluências indevidas e a garantia da auscultação das preocupações de 

cada interveniente (Almeida e Cardoso, 2010). 

No contexto nacional, devido ao progressivo aumento da pressão sobre os recursos hídricos, surge a 

necessidade de conceber sistemas de produção de água residual tratada, com vista à sua reutilização. 

Contudo, no ano de 2018, apenas 30 EG, das quais 20 em “baixa” e 10 em “alta”, aplicaram este 

procedimento, produzindo 8,5 milhões de metros cúbicos, correspondentes a 1,2% da água residual 

tratada em ETAR. De salientar que apenas 12% da água residual tratada foi fornecida a outras 

entidades para reutilização (ERSAR, 2019).  

 

2.7. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL DO SETOR 

2.7.1. PROGRAMA NACIONAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA 

De acordo com o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

(2012), o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) é um instrumento de política 

nacional que possui enquanto principal objetivo a promoção do uso eficiente dos recursos hídricos em 

Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo deste modo para a 

minimização dos riscos de escassez e melhoria das condições ambientais, sem colocar em causa a 

satisfação das necessidades vitais, a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconómico das 

populações. 

Este documento teve a sua génese em 2000/2001 e apenas considera os usos consumptivos da água, 

pelo que o aspeto mais abrangente da sua conservação será coberto por outros Programas 

(mencionados nos seguintes subcapítulos) (Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, 2012). 

O PNUEA pretende alcançar enquanto benefício indireto a redução dos volumes de águas residuais 

rejeitados para os meios hídricos e a redução dos consumos energéticos associados. Por outro lado, 

uma vez que as ineficiências verificadas no transporte e condução da água (designadas por “perdas”) e 

nas suas diversas aplicações podem atingir montantes financeiros significativos na estrutura de custos, 

destaca-se a necessidade de proceder à implementação de medidas e antecipação de investimentos, no 

sentido de dar resposta às pressões quantitativas e qualitativas exercidas sobre as massas de água 

(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2012). 

Para tal, este documento promove a consolidação de uma nova cultura da água a nível nacional, 

através da qual este recurso seja progressivamente valorizado, mediante a criação de uma atitude 

duradoura de preservação e da produção e disponibilização de ferramentas de informação e suporte à 

formação dos agentes responsáveis pela conceção e gestão dos sistemas de abastecimento (Ministério 

da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2012). 

 

2.7.2. PLANOS ESTRATÉGICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Os Planos Estratégicos de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEEASAR) 

têm vindo a constituir-se enquanto documentos relevantes na evolução e dinamização do setor dos 

serviços urbanos de água em Portugal. 
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Os primeiros investimentos realizados a nível nacional incidiram na construção de sistemas para zonas 

de elevada densidade populacional situadas no litoral pelas vantagens económicas inerentes à sua 

localização. Por oposição, as condições desfavoráveis nas zonas rurais do interior do país, fruto dos 

reduzidos recursos económicos e fraca densidade populacional, agravadas pela topografia da região, 

conduziram a atrasos significativos a nível da cobertura de serviços de saneamento (Marques, 2010). 

O PEEASAR I (2000-2006) surge na década de noventa, em resultado de compromissos assumidos 

pelo XIV Governo Constitucional, no sentido de incrementar e desenvolver infraestruturas que 

possibilitassem a melhoria dos processos ambientais e condições de higiene sanitária para a totalidade 

da população. Não obstante a sua orientação para o desenvolvimento dos sistemas integrados em 

“alta”, que compreendem as atividades de captação, elevação, tratamento no caso de água para 

consumo e, no caso das águas residuais, o tratamento, reutilização, processamento de lamas e descarga 

do efluente final, foram reconhecidas diversas fragilidades no sistema em “baixa” e recolhidas várias 

propostas de medidas no âmbito da melhoria da gestão e da organização do setor como, por exemplo, 

a adoção de soluções institucionais do tipo empresarial com vista à garantia de uma exploração 

tecnicamente qualificada e consentânea com os princípios empresariais de geração de receitas para 

suportar custos (Marques, 2010). 

Neste plano, estabeleceu-se o valor de 90% para o nível de atendimento de drenagem de águas 

residuais, enquanto meta operacional a ser alcançada no ano de 2006. Decorrente deste incentivo, 

verificou-se a construção e reabilitação de inúmeras ETAR, a redução de perdas de água nas redes de 

distribuição e a reutilização de efluentes tratados nos sistemas de drenagem e tratamento de águas 

residuais (Marques, 2010).  

De acordo com o Despacho nº. 2339/2007, de 14 de fevereiro, emitido pelo Ministério do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, após o término do período de 

implementação do PEAASAR I permaneceram problemas por resolver no setor, pelo que se revelou 

necessária a reformulação da estratégia aplicada no ano de 2000.  

O PEAASAR II (2007-2013) procura otimizar o desempenho ambiental do setor, clarificar o papel da 

iniciativa privada e fornecer os alicerces necessários para o estabelecimento de um tecido empresarial 

sustentável, concorrencial e adequado à realidade nacional. Através da sua elaboração foram 

estipulados objetivos e definidas orientações estratégicas que visam a garantia da universalidade, 

continuidade e qualidade do serviço, a sustentabilidade do setor e a proteção de valores ambientais.  

Neste plano estabeleceram-se medidas como a extensão da cobertura de serviços de abastecimento de 

água e de saneamento de águas residuais a 95% e 90% da população, a implementação de um sistema 

de compensação tarifária, para que investimentos no interior possam ser realizados sem o necessário 

agravamento de tarifas para valores socialmente insustentáveis, e a redução temporal das concessões a 

privados na vertente em “baixa”, com vista ao aumento da concorrência no mercado e benefício último 

do consumidor (Marques, 2010).  

De salientar que no PEAASAR II foram apresentadas, pela primeira vez, recomendações relativas à 

gestão de redes de águas pluviais numa ótica ambiental, com vista à redução de afluências indevidas. 

Neste âmbito, estabeleceram-se enquanto princípios gerais a privilegiar, os esforços no sentido de 

(Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2007):  

− Separar progressivamente águas pluviais dos efluentes domésticos e industriais; 

− Eliminar ou reduzir as descargas poluentes no meio recetor; 

− Aplicar soluções locais de renaturalização do ciclo das águas pluviais, com vista a reduzir as 

afluências aos sistemas de coletores; 
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− Promover a integração explícita da gestão urbana da água nos instrumentos de ordenamento 

do território; 

− Melhorar a qualidade das infraestruturas para minimizar a infiltração de águas pluviais em 

redes de águas residuais e fugas de águas residuais das respetivas redes.  

De acordo com este plano estratégico, as soluções a implementar deveriam integrar simultaneamente 

aspetos quantitativos e qualitativos (Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, 2007): 

− Promoção de medidas de controlo na origem; 

− Medidas de erradicação de descargas de efluentes sem tratamento adequado de sistemas 

unitários, de sistemas separativos domésticos e de sistemas separativos pluviais; 

− Medidas de minimização de afluências de origem pluvial aos sistemas unitários e aos sistemas 

separativos domésticos (desafetação progressiva de ligações pluviais); 

− Obrigatoriedade de elaboração de sistemas de cadastro com informação acerca das 

infraestruturas, o seu estado funcional e as atividades de operação, manutenção e reabilitação 

nos sistemas; 

− Obrigatoriedade de elaboração de planos de erradicação de ligações indevidas, associadas à 

monitorização do cumprimento de objetivos, em sistemas separativos; 

− Obrigatoriedade de que os projetos de construção ou de reabilitação de sistemas de águas 

residuais incluam os respetivos projetos de sistemas de monitorização, a elaborar no âmbito de 

planos de monitorização globais; 

− Cumprimento da disposição regulamentar relativa à elaboração de planos de drenagem pelas 

EG (incluindo as redes domésticas e pluviais).  

O mais recente instrumento estratégico de referência para o setor de abastecimento de água e 

saneamento de águas residuais em Portugal Continental, em vigor no período de 2014 a 2020, 

denomina-se “PENSAAR 2020 – Nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais”. 

Mediante o balanço do seu plano antecessor e o diagnóstico da situação à data, foram definidos cinco 

objetivos estratégicos para o setor (“Eixos”) e 19 objetivos operacionais (“OP”). Para cada OP, o 

PENSAAR 2020 estabelece um conjunto de indicadores que permitem avaliar o respetivo progresso 

de forma exaustiva. A monitorização revela-se fundamental no apoio à gestão deste plano, uma vez 

que permite efetuar a validação dos objetivos estratégicos e operacionais, bem como dos seus 

indicadores, e proceder à sua correção em função da realidade. Os resultados obtidos podem originar 

ajustes nas medidas consagradas no plano de ação, de modo a potenciar o cumprimento dos objetivos 

inicialmente propostos (ERSAR, 2019). 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2015), os investimentos a realizar no setor 

estimam-se em cerca de 3,7 mil milhões de euros. A desagregação da estimativa dos investimentos 

futuros por eixo e objetivo operacional encontra-se expressa na Tabela 9. 

Será possível verificar que a parcela referente ao “Eixo 3: Otimização e gestão eficiente dos recursos” 

contempla a parte maioritária do investimento, do qual se destaca o investimento de 279 milhões de 

euros no controlo das infiltrações e de afluências indevidas. 

Em suma, salienta-se a necessidade de elaboração, por parte das EG, de planos de gestão que 

permitam incrementar os níveis de reabilitação de condutas e de coletores, com vista à garantia e 

manutenção da qualidade dos serviços, sendo essencial assegurar a adesão de todos os utilizadores aos 

sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, bem como a conceção de um 
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programa para redução da água não faturada que possibilite a redução de perdas reais e aparentes, 

assim como do consumo de água autorizado não faturado (ERSAR, 2019). 

 

Tabela 9 – Desagregação da estimativa dos investimentos futuros (valores de 2013) (APA, 2015). 

Eixo Investimento (M€) 

Eixo 1: Proteção do ambiente, melhoria da qualidade das massas de água 918 

Eixo 2: Melhoria da qualidade dos serviços prestados 739 

Eixo 3: Otimização e gestão eficiente dos recursos 1 828 

Eixo 4: Sustentabilidade económico-financeira e social 12 

Eixo 5: Condições básicas e transversais 208 

Total 3 705 

Eixo 1: Proteção do ambiente, melhoria da qualidade das massas de água 918 

Objetivo Operacional 1.1: Cumprimento do normativo 632 

Objetivo Operacional 1.2: Redução da poluição urbana nas massas de água 54 

Objetivo Operacional 1.3: Aumento de acessibilidade física ao serviço de SAR 232 

Eixo 2: Melhoria da qualidade dos serviços prestados 739 

Objetivo Operacional 2.1: Melhoria da qualidade do serviço de AA 514 

Objetivo Operacional 2.2: Melhoria da qualidade do serviço de SAR 225 

Eixo 3: Otimização e gestão eficiente dos recursos 1 828 

Objetivo Operacional 3.1: Otimização da utilização da capacidade instalada e 

aumento da adesão ao serviço 
223 

Objetivo Operacional 3.2: Redução das perdas de água 516 

Objetivo Operacional 3.3: Controlo das infiltrações e de afluências indevidas 279 

Objetivo Operacional 3.4: Gestão eficiente de ativos e aumento da sua 

reabilitação 
698 

Objetivo Operacional 3.5: Valorização de recursos e subprodutos 107 

Objetivo Operacional 3.6: Alocação eficiente dos recursos hídricos 5 

Eixo 4: Sustentabilidade económico-financeira e social 12 

Objetivo Operacional 4.1: Recuperação sustentável dos gastos 0 

Objetivo Operacional 4.2: Otimização dos custos de exploração 12 

Objetivo Operacional 4.3: Redução da água não faturada 0 

Eixo 5: Condições básicas e transversais 208 

Objetivo Operacional 5.1: Aumento da disponibilidade de informação 5 

Objetivo Operacional 5.2: Inovação 6 

Objetivo Operacional 5.3: Melhoria do quadro operacional, de gestão e 

prestação de serviços 
5 

Objetivo Operacional 5.4: Alterações climáticas, catástrofes naturais, riscos – 

redução, adaptação 
160 

Objetivo Operacional 5.5: Externalidades: emprego, competitividade, 

internacionalização 
32 

Total 3 705 

 

 

2.7.3. PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS  

De acordo com o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (2015), o  Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), criado através de Decisão 

de Execução da Comissão Europeia em 16 de dezembro de 2014, surgiu enquanto instrumento que 

visa a implementação da Estratégia Portugal 2020 (acordo de parceria estabelecido entre Portugal e a 

Comissão Europeia que reúne a atuação conjunta de cinco Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, no sentido de proceder à definição dos princípios programáticos da política de 
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desenvolvimento económico, social e territorial a aplicar em território nacional, entre 2014 e 2020). 

Os seus domínios de intervenção encontram-se expressos na Tabela 10.  

O PO SEUR procura contribuir particularmente na priorização do crescimento sustentável, assente 

num modelo de desenvolvimento competitivo e resiliente, através da implementação de uma estratégia 

que incorpore uma perspetiva multidimensional da sustentabilidade, alicerçada em três pilares que se 

encontram na origem de três eixos prioritários de investimento (Ministério do Ambiente, Ordenamento 

do Território e Energia, 2015): 

− Eixo I: transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores; 

− Eixo II: adaptação às alterações climáticas e gestão de risco climático; 

− Eixo III: proteção do ambiente e utilização eficiente de recursos.  

O Eixo III absorveu fundos no valor de 1.045M€, sendo esta parcela correspondente a 46% do 

montante total disponibilizado. Por sua vez, o setor da água assume uma dotação de 634 M€. A 

relevância desta alocação financeira é explicada pela amplitude e premência das intervenções 

previstas, como também pelos custos associados, que se consideram fundamentais para o modelo de 

crescimento pretendido (Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 2015). 

De acordo com o Artigo n.º 95 do Regulamento Específico (Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de 

fevereiro), entre as operações consideradas indispensáveis à prossecução do objetivo específico de 

gestão eficiente do ciclo urbano da água ao nível do saneamento de águas residuais, identificado como 

prioritário no investimento realizado no setor, destacam-se: 

− Investimentos com vista à redução da poluição urbana na água, de forma a assegurar a 

proteção generalizada do meio ambiente e, em particular, das águas superficiais e costeiras, 

contra efeitos nefastos provocados pelas descargas não controladas de águas residuais urbanas; 

− Investimentos em reabilitação dos sistemas de drenagem de águas residuais urbanas com 

especial enfoque na redução e controlo de infiltrações e afluência de águas pluviais aos 

sistemas públicos unitários de drenagem de águas residuais com vista à redução da ocorrência 

de colapsos e inundações; 

− Investimentos de renovação dos sistemas de drenagem de águas residuais, em casos de 

dimensionamento inadequado, incluindo intervenções em redes de drenagem unitárias; 

− Investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas. Execução de etapas de 

afinamento do tratamento existente, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos 

hídricos em zonas consideradas de escassez; 

− Investimentos com vista à obtenção de informação que permita uma gestão eficiente dos 

serviços, através da elaboração de cadastro das infraestruturas existentes dos sistemas em 

baixa que fundamente as intervenções a realizar, associadas a colapsos e infiltrações e 

funcionamento deficiente, cujos termos de referência são definidos a nível nacional. 
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Tabela 10 – Domínios de intervenção do PO SEUR (Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 2015). 

  Domínios transversais 

  Abordagem territorial Reforma da Administração Pública 

D
o

m
ín

io
s 

T
e
m

á
ti

co
s 

Competitividade e 

Internacionalização 

Objetivos temáticos (OT) centrais: 

OT 1 – Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da 

inovação; 

OT 2 – Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua 

qualidade; 

OT 3 – Reforço da competitividade das PME; 

OT 7 – Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos 

estrangulamentos nas infraestruturas das redes; 

OT 11 – Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das 

partes interessadas e da eficiência da administração pública. 

Inclusão Social e 

Emprego 

OT centrais: 

OT 8 – Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à 

mobilidade dos trabalhadores; 

OT 9 – Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à discriminação. 

Capital Humano 

OT central: 

OT 10 – Investimentos na educação, na formação e na formação profissional 

para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida. 

Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso 

de Recursos 

OT centrais: 

OT 4 – Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono, em 

todos os setores; 

OT 5 – Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão 

dos riscos; 

OT 6 – Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização eficiente 

dos recursos.  

 

2.7.4. LEGISLAÇÃO RELEVANTE PARA O SETOR 

A política dos serviços públicos de drenagem e tratamento de águas residuais expressa a preocupação 

nacional e europeia de assegurar ao consumidor a satisfação das suas necessidades básicas, através da 

eficiência do serviço prestado, e de fomentar a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. 

Para tal, revela-se necessária a cooperação conjunta entre várias entidades nacionais e internacionais 

(Marques, 2010).  

A nível nacional destacam-se os seguintes diplomas legais (Marques, 2010): 

− Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de agosto: aprova o regime de conceção, instalação e 

exploração dos sistemas públicos e prediais de distribuição de água e drenagem de águas 

residuais;  

− Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de novembro: estabelece o regime jurídico da concessão de 

exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos urbanos; 
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− Decreto-Lei n.º 319/94, de 24 de dezembro: estabelece o regime jurídico da construção, 

exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de captação e tratamento de água para 

consumo público, quando atribuídos por concessão, e aprova as respetivas bases; 

− Decreto regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto: aprova o regulamento geral dos sistemas 

públicos e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais; 

− Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho: transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

91/271/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativamente ao tratamento de águas 

residuais urbanas; 

− Lei n.º 88-A/97, de 25 de julho: regula o acesso da iniciativa económica privada a 

determinadas atividades económicas. 

− Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto: estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade 

com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 

seus principais usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de março; 

− Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro: altera o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, 

transpondo para o direito interno a Diretiva nº 98/15/CE, da Comissão de 21 de fevereiro; 

− Decreto-Lei n.º 56/99, de 26 de fevereiro: transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

86/280/CE do Conselho, de 12 de junho, relativa aos valores limite e aos objetivos de 

qualidade para a descarga de certas substâncias perigosas, e a Diretiva n.º 88/347/CEE, de 16 

de junho, que altera o Anexo II da Diretiva n.º 86/280/CEE; 

− Decreto-Lei n.º 390/99, de 30 de setembro: altera o Decreto-Lei n.º 56/99, de 26 de fevereiro 

(transpõe para o direito interno a diretiva n.º 86/280/CEE, do Conselho, de 12 de junho, 

relativa aos valores limite e aos objetivos de qualidade para a descarga de certas substâncias 

perigosas, e a Diretiva n.º 88/347/CEE, do Conselho, de 16 de junho, que altera o Anexo II da 

Diretiva n.º 86/280/CEE; 

− Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril: estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos 

apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, 

procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou 

reduzir níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações; 

− Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de junho: transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativamente ao tratamento de águas residuais 

urbanas; 

− Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro: aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, 

e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas; 

− Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de junho: aprova o regime jurídico a que fica sujeita a 

utilização agrícola das lamas de depuração, transpondo para a ordem jurídica nacional a 

Diretiva n.º 86/278/CE, do Conselho, de 12 de junho, relativa à proteção do ambiente e em 

especial dos solos, na utilização agrícola de lamas de depuração, revogando o Decreto-lei n.º 

446/91, de 22 de novembro; 

− Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio: estabelece o regime da utilização dos recursos 

hídricos; 

− Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho: estabelece o regime económico e financeiro dos 

recursos hídricos; 

− Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro: estabelece o regime de utilização de lamas de 

depuração em solos agrícolas, de forma a evitar efeitos nocivos para o homem, para a água, 

para os solos, para a vegetação e para os animais, promovendo a sua correta utilização e 
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transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 86/278/CEE, do Conselho, de 12 de 

junho; 

− Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto: estabelece o regime jurídico de produção de água 

para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização.  
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3 

AFLUÊNCIAS INDEVIDAS EM 
SISTEMAS DE DRENAGEM E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O presente capítulo procede à definição do conceito de afluências indevidas e dos seus impactos ao 

nível dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais. De acordo com o tema da presente 

Dissertação, procede-se à análise das consequências resultantes da ocorrência destas afluências ao 

nível da gestão operacional da ETAR. 

De modo idêntico, efetua-se a descrição de aspetos regulamentares e de planos regionais e nacionais 

de minimização de afluências indevidas. 

 

3.2. TIPOS E ORIGENS DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

3.2.1. DEFINIÇÃO GERAL 

O conceito de afluência indevida é definido enquanto o caudal de água que, indevidamente, entra no 

sistema de drenagem, condicionando o seu correto funcionamento. As origens destas afluências 

revelam-se diversas, sendo que podem estar relacionadas com fatores como a conceção da rede, 

materiais utilizados ou proximidade a linhas de água.  

As afluências indevidas são geralmente designadas pela terminologia I/A (Infiltração/Afluxo), que se 

encontra expressa na bibliografia anglo-saxónica através do termo “I/I (Infiltration & Inflow)” 

(Rodrigues, 2013).   

Segundo Paixão (2016), o termo infiltração (“infiltration”) refere-se à entrada de massas de água 

subterrânea, provenientes de lençóis freáticos ou de precipitação, nos coletores domésticos da rede de 

drenagem, através de anomalias estruturais. Por sua vez, o conceito de escoamento direto ou 

superficial (“inflow”) refere-se a caudais de água resultantes da ocorrência de fenómenos 

pluviométricos e do escoamento superficial das bacias urbanas, que afluem diretamente à rede de 

drenagem de águas residuais através de ligações indevidas. 

Almeida e Monteiro (2004) referem que a variabilidade espacial e temporal associada à proveniência 

de cada parcela supramencionada torna esta problemática profundamente complexa. 
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Genericamente, podem identificar-se vários tipos de afluências indevidas, sendo que estes se 

encontram mencionados na Tabela 11 (Rodrigues, 2013).  

 

Tabela 11 – Tipos e origens de afluências indevidas (Rodrigues, 2013). 

Tipo de afluência indevida Definição 

Infiltração de percurso (ou simplesmente infiltração) 

Água de origem subterrânea que efetua a sua entrada 

nas infraestruturas enterradas do sistema de drenagem 

através de deficiências estruturais nos coletores ou 

pelas paredes das câmaras de visita. 

Infiltração base 

Água de origem subterrânea que efetua a sua entrada 

deliberada no sistema de drenagem, proveniente da 

bombagem de caves, de sistemas de arrefecimento ou 

de descargas de pequenos cursos de água naturais 

canalizados, sendo que se revelam independentes do 

estado de conservação dos elementos constituintes da 

rede. 

Afluências pluviais diretas 

Água de origem pluvial que entra diretamente no 

sistema com origem no escoamento de telhados, 

ligações erróneas de ramais pluviais de edificações e 

de sumidouros. 

Afluências pluviais totais 

Soma das afluências pluviais diretas com outras 

possíveis descargas realizadas a montante (recurso a 

descarregador de tempestade, por exemplo). 

Afluências pluviais retardadas 

Água de origem pluvial cujo processo de entrada ou 

de circulação pelo sistema de drenagem se revela 

bastante prolongado (devido a reservas e 

empoçamentos na bacia natural, por exemplo). 

 

De salientar que, para além dos tipos de afluências indevidas enumerados, devem ser ainda 

consideradas descargas não licenciadas, fruto de ligações ilícitas, e afluências de maré, em resultado 

da influência que estas possuem na cota das massas de água armazenadas no solo, da proximidade da 

rede de drenagem à linha de costa e da existência de pontos de descarga ligados ao meio recetor 

(Ramos, 2018). 

A ocorrência de infiltração poderá considerar-se constante a nível temporal, sendo que apenas se 

verifica a sua variação sazonal da sua magnitude. A infiltração adicional à “infiltração base” ocorre 

após o término do evento pluviométrico e possui duração variável, dependendo das caraterísticas da 

bacia de drenagem, inclinação média, estado da conversação da rede, entre outros (David e Barroso, 

2017).  

Deste modo, considera-se que em período seco o caudal total é exclusivamente composto por duas 

parcelas: água residual e infiltração. O fenómeno de infiltração revela-se expressivo em períodos 

húmidos e, em geral, a sua duração é superior à do fenómeno de afluxo (Rodrigues, 2013). 
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Uma vez que a presente Dissertação pretende assegurar a continuidade de estudos previamente 

realizados na FEUP, será doravante considerada a classificação dos diversos tipos de caudais 

excedentários em “afluência indevida direta” e “afluência indevida indireta”, mediante o seu 

relacionamento direto ou indireto com a ocorrência de precipitação. 

 

3.2.2. AFLUÊNCIA INDEVIDA DIRETA E INDIRETA 

3.2.2.1. Afluência Indevida Direta 

A parcela do caudal residual diretamente dependente da ocorrência de eventos pluviométricos 

(afluência indevida direta) subdivide-se em escoamento direto ou superficial e em infiltração direta ou 

drenagem rápida (Figura 6). Constituem uma contribuição temporária de caudais excedentários em 

sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e, apesar da sua curta duração, revelam-se 

responsáveis por elevados caudais de ponta admitidos em ETAR nas épocas húmidas (Almeida e 

Monteiro, 2004). 

Os volumes correspondentes ao escoamento direto configuram-se enquanto resposta breve por parte da 

bacia de drenagem à precipitação, sendo que a sua distribuição temporal se revela aleatória. O 

escoamento direto resulta igualmente de ligações domiciliárias indevidas de ramais de descarga de 

águas pluviais a coletores separativos de águas residuais domésticas (Almeida e Monteiro, 2004). 

A drenagem rápida carateriza-se igualmente enquanto reação à ocorrência de precipitação e resulta da 

percolação da água através do solo que sofre drenagem pelos coletores antes de contribuir para a 

recarga de aquíferos. O tempo de resposta à ocorrência de precipitação poderá ser imediato ou 

prolongado, de acordo com o estado hídrico do solo, condições geológicas locais e das caraterísticas 

do evento pluviométrico (intensidade, duração e frequência), sendo que os caudais resultantes podem 

ser bastante significativos. Estes caudais efetuam a sua entrada na rede através de anomalias 

estruturais nos seus elementos constituintes (Almeida e Monteiro, 2004). 

 

 

Figura 6 – Afluências indevidas diretas (Paixão, 2016). 

 

3.2.2.2. Afluência Indevida Indireta 

Por sua vez, a tipologia indireta de infiltração carateriza-se por apresentar fraca correlação 

relativamente à ocorrência de eventos pluviométricos e resulta da drenagem das massas de água 

subterrâneas, sendo que esta ocorrência depende da posição do nível freático em relação à cota do 

coletor. À semelhança da infiltração direta, a entrada na rede de drenagem é processada através de 
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deficiências estruturais existentes nos coletores e acessórios enterrados no solo, sendo que as 

contribuições resultantes apresentam elevada variabilidade espacial (Figura 7) (Almeida e Monteiro, 

2004).  

Esta componente do caudal residual revela-se persistente ao longo do tempo e as variações na sua 

magnitude evidenciam índole sazonal. A influência indireta da precipitação resulta da variação de cota 

do nível freático após a ocorrência de chuvadas de elevada intensidade. As afluências de maré 

encontram-se inseridas nesta categoria (Paixão, 2016). 

 

 

Figura 7 – Afluências indevidas indiretas (Paixão, 2016). 

 

3.2.3. FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A OCORRÊNCIA DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

No sentido de se proceder à delineação de estratégias, implementação de medidas e alocação de 

investimentos com vista à prevenção e mitigação das afluências indevidas, revela-se necessária a 

determinação prévia da sua origem e dos fatores que fomentam a sua ocorrência, entre os quais se 

destacam (Paixão, 2016; David e Barroso, 2017): 

− Eventos pluviométricos: fenómenos de precipitação podem conduzir à produção de caudais 

de origem pluvial que excedam a capacidade de transporte da rede de drenagem e 

comprometam a sua integridade estrutural; 

− Ligações pluviais a redes de drenagem de águas residuais: as redes domésticas separativas, 

caraterizadas por diâmetros menores que os equivalentes pluviais, podem encontrar-se ligadas 

ilicitamente a sumidouros ou ramais pluviais (atos clandestinos ou de negligência); 

− Proximidade de aquíferos ou do nível freático do solo: nos casos em que a cota do nível 

freático de um aquífero se apresenta superior à cota de soleira de um determinado órgão da 

rede; 

− Estado de conservação e idade dos órgãos da rede: a vida útil dos elementos da rede de 

drenagem depende do seu material constituinte e do modo de operação do sistema. Os 

elementos de idade superior e que não foram alvo de reabilitação ou substituição, revelam-se 

mais suscetíveis à ocorrência de anomalias estruturais; 

− Modo de construção e de colocação de condutas: a utilização de materiais que se 

apresentem resistentes às pressões interiores exercidas pela água e, por oposição, suscetíveis à 

compressão diametral induzida pelas cargas exteriores, conduzem à rápida deterioração da 

rede. A sua incorreta colocação e montagem, na ausência da adequada compactação do solo e 

de recobrimento regulamentar, implicam o aparecimento de anomalias estruturais nos seus 

elementos constituintes;   
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− Passagem de cargas pesadas sobre a tubagem: a existência de acentuado tráfego em zonas 

próximas e/ou a circulação frequente de veículos de elevada carga sobre os elementos 

constituintes da rede de drenagem poderá provocar a sua rotura e esmagamento; 

− Topografia: as caraterísticas topográficas do local de implementação do sistema encontram-

se intimamente ligadas à magnitude dos caudais de origem pluvial que afluem à rede, sendo 

que a sua variação determina igualmente a cota dos níveis freáticos e a sua proximidade aos 

coletores;  

− Ataques químicos: a ocorrência de fenómenos de corrosão devido à presença de agentes 

químicos no caudal residual poderá provocar e/ou acelerar a degradação da rede de drenagem; 

− Parâmetros de dimensionamento da rede de drenagem: quanto mais elevada for a extensão 

da rede (e, consequentemente, maior o número de elementos que a constituem) e mais elevado 

for o seu diâmetro, mais elevada se apresenta a sua suscetibilidade à entrada de caudais 

indevidos e capacidade de transporte;  

− Materiais e estado dos ramais de ligação em domínio privado: neste domínio não se 

verifica a garantia da utilização de boas práticas na implementação dos ramais de ligação, bem 

como se poderá verificar a total ausência de regulação e de controlo, por parte da EG.  

De salientar que vários fatores se revelam comuns à ocorrência de afluências indevidas diretas e 

indiretas e que, por vezes, esta problemática poderá apresentar um conjunto de causas que se 

configuram igualmente enquanto consequências, sendo possível detetar-se a existência de ciclos de 

deterioração da rede e de agravamento, em última instância, da ocorrência de afluências indevidas 

(Paixão, 2016). 

 

3.3. CONSEQUÊNCIAS DAS AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

3.3.1. DIMENSÃO E CONSEQUÊNCIAS DAS AFLUÊNCIAS INDEVIDAS EM REDES DE DRENAGEM 

De acordo com Cahoon & Hanke (2017), dado que os elementos constituintes das redes de drenagem e 

saneamento se encontram maioritariamente enterrados, a deteção de anomalias decorrentes desta 

problemática, a quantificação da sua dimensão, a perceção da sua influência ao nível do desempenho 

do sistema e a intervenção em tempo útil, por parte da EG, são dificultadas, sendo a reabilitação destes 

equipamentos apenas realizada após a consumação de falhas operacionais. 

Hey et al. (2016) expressam que a predominância da tipologia unitária em sistemas de drenagem e 

saneamento se revela particularmente prejudicial à sua adaptação face à intensificação dos fenómenos 

climáticos, à implementação de medidas de mitigação das consequências associadas à problemática 

das afluências indevidas e à conceção de estratégias de otimização do desempenho ao nível da 

sequência de processos e operações que ocorrem nas infraestruturas destinadas ao tratamento do 

caudal residual, em virtude da sua elevada sensibilidade à ocorrência de precipitação. 

Weiß & Brombach (2007) referem que 50% do sistema de drenagem implementado na Alemanha 

possui caráter unitário (percentagem obtida pelo quociente entre o comprimento do troço de perfil 

unitário e o comprimento total da rede). Butler & Davies (2010) afirmam que este rácio assume o 

valor de 70% no Reino Unido e Schilperoort (2004) expressa que nos Países Baixos tal proporção se 

situa em 72%. 

De acordo com Bertrand-Krajewski et al. (2006), a parcela resultante da ocorrência de infiltração 

poderá atingir o valor de 100% do caudal residual.  

Diversas percentagens referentes à contribuição conjunta média diária da infiltração/afluxo (I/A) para 

caudais residuais domésticos em tempo seco (ausência de precipitação) encontram-se expressas na 
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Tabela 12, sendo que a sua análise permite, de forma imediata, constatar o impacto negativo do ponto 

de vista económico que estas exercem no seio da EG.  

 

Tabela 12 – Pesquisa bibliográfica da contribuição média diária da I/A para caudais residuais domésticos, em tempo seco, 

para diversos países (adaptado de Hey et al., 2016). 

País Contribuição conjunta de I/A (%) 

Alemanha 35 

Países Baixos 38 

Noruega 67 

Áustria 25-50 

Suécia 50 

Reino Unido 45 

Escócia  60 

Suíça 35-65 

República Checa 45 

Estados Unidos da América 55-65 

 

Não obstante os elevados investimentos realizados nos sistemas de drenagem de águas residuais e 

pluviais, por parte das EG, em vários casos o seu desempenho permanece insatisfatório, pelo que 

subsiste a perceção de que as afluências indevidas possuem ampla influência neste resultado (Paixão, 

2016).  

Em geral, a sua ocorrência poderá ter diversas consequências associadas como, por exemplo (Paixão, 

2016): 

− Deterioração dos sistemas de drenagem: a infiltração conduz à aceleração da deterioração 

dos coletores e dos elementos subjacentes dado que, pela entrada de sedimentos na rede, a 

ocorrência de fenómenos abrasivos poderá ser intensificada; 

− Entrada em carga da rede: as afluências indevidas contribuem para a passagem de um 

escoamento em regime de superfície livre para um escoamento sob pressão, principalmente no 

decorrer de eventos pluviométricos intensos. Tal poderá conduzir à libertação da água residual 

através das caixas de visita e à realização de descargas de emergência de caudais não tratados; 

− Maior número de horas de funcionamento das instalações elevatórias de águas residuais: 

o aumento dos volumes circulantes na rede de drenagem obriga à extensão do período de 

utilização destas instalações, o que conduz ao incremento dos consumos energéticos 

associados e, consequentemente, à diminuição da vida útil destes equipamentos e ao 

agravamento dos seus custos de manutenção e reparação; 

− Possibilidade de exfiltração: a degradação estrutural dos elementos constituintes do sistema 

de drenagem devido à infiltração poderá despoletar a ocorrência do fenómeno inverso 

(exfiltração), aquando da entrada em carga dos coletores;  

− Perda da integridade estrutural da rede: mediante a ocorrência de infiltração em 

determinados pontos da rede, geram-se caminhos preferenciais de escoamento no solo, através 

do arrastamento de partículas e da expansão de interstícios (vazios). Tal fenómeno poderá 
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provocar o assentamento dos elementos constituintes da rede, originando tensões e 

deformações que contribuem para a sua fissuração e/ou rotura. 

 

3.3.2. CONSEQUÊNCIAS DAS AFLUÊNCIAS INDEVIDAS EM ETAR 

Wilén et al. (2006) referem que as infraestruturas de tratamento de água residual se encontram 

suscetíveis a sucessivas modificações das condições operatórias. A carga hidráulica (quociente entre o 

volume de água residual admitido e a área disponível para tratamento) varia significativamente devido 

à oscilação diurna da produção de água residual, à ocorrência de eventos pluviométricos e à 

infiltração/afluxo de caudais indevidos.  

A caraterização física, química e biológica dos caudais residuais admitidos varia de acordo com a sua 

magnitude, sendo que em cenário de elevado caudal afluente à ETAR poderá registar-se o incremento 

do caudal mássico dos seus elementos constituintes, por oposição à diminuição da sua concentração na 

água residual, provocada pelo efeito de diluição (Wilén et al., 2006). 

O incremento do caudal mássico de sulfatos (SO4
2-) admitido à ETAR, resultante do contacto da água 

com a estrutura geológica através da qual circula até efetuar a sua entrada na rede de drenagem por 

infiltração, irá potenciar o aumento da produção de sulfureto de hidrogénio (H2S) na obra de entrada. 

Consequentemente, a etapa de desodorização poderá necessitar de revisão com vista à proteção da 

saúde dos operadores.  

O sulfureto de hidrogénio (H2S) é responsável pela corrosão de estruturas metálicas e contribui para a 

formação de ácido sulfúrico (H2SO4) que, por sua vez, provoca a corrosão de estruturas em betão. 

Deste modo, ocorre a redução do período de vida útil dos equipamentos constituintes das EE e ETAR 

e o acréscimo significativo dos seus custos de manutenção (Figueiredo, 2018). 

Segundo Vo et al. (2014), o incremento dos caudais admitidos à ETAR resultará no acréscimo da 

produção de gradados, pelo que a frequência da limpeza da obra de entrada será necessariamente 

incrementada. 

Zita & Hermansson (1994) referem que a instabilidade nas etapas de coagulação e floculação, 

provocada pela variação dos parâmetros hidráulicos e operacionais, como a redução da força iónica, 

temperatura e pH do caudal residual, poderá interferir na capacidade de adsorção das partículas sólidas 

e coloidais e conduzir ao aumento da concentração de sólidos suspensos, uma vez que a consequente 

intensificação das forças repulsivas entre cargas elétricas negativas desenvolvidas na proximidade da 

superfície destas partículas contribui para o seu afastamento (sedimentação ineficaz). O rendimento 

dos reagentes químicos utilizados no decorrer deste processo encontra-se, portanto, comprometido. 

Adicionalmente, ocorrerá a redução da eficácia de remoção química do fósforo (Alves, 2007; Emídio, 

2012).   

A fileira de tratamento poderá ser afetada pela deslocação da massa de água residual por caminhos 

preferenciais (“curto-circuitos hidráulicos”), devido a diferenciais entre as caraterísticas físicas (e.g., 

densidade e viscosidade) da massa de água retida no órgão funcional da ETAR e da massa de água 

afluente (Santos, 2010). Este fenómeno poderá igualmente conduzir à ressuspensão de sólidos e, por 

consequência, à redução da eficiência da etapa de decantação (Metcalf & Eddy et al., 2003).  

De acordo com El Samrani et al. (2004), o arrasto de partículas sólidas à ETAR, em resultado de 

fenómenos de elevada pluviosidade e da entrada de sedimentos na rede de drenagem por via de 

anomalias estruturais, para além de favorecer o transporte excessivo de matéria orgânica, poderá 

igualmente promover o transporte de compostos tóxicos (e.g. metais pesados) que, por sua vez, podem 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

46 

provocar a inibição da atividade biológica ao nível do tratamento secundário e inviabilizar a 

valorização posterior das lamas produzidas. 

As limitações hidráulicas da instalação, colocadas em evidência por caudais afluentes de elevada 

magnitude, resultam no incumprimento do tempo de retenção hidráulico (TRH) estipulado para os 

processos biológicos como a nitrificação, desnitrificação e oxidação da matéria orgânica e na 

condução da biomassa responsável pela sua concretização para o exterior do sistema (“wash-out”). 

Langeveld et al. (2013) indicam no seu estudo que, devido à ocorrência de intensa precipitação, após 

um período seco de 38 dias, se verificou a redução para metade da concentração de microrganismos no 

tanque de arejamento. 

Molander (2015) menciona que a magnitude do caudal afluente à ETAR influencia o decréscimo da 

temperatura da água residual e provoca o aumento da quantidade de oxigénio dissolvido, uma vez que 

a sua solubilidade aumenta com a diminuição da temperatura. 

Para que a nitrificação ocorra nos sistemas de biomassa suspensa revela-se necessário que as bactérias 

nitrificantes permaneçam no sistema por um período de tempo suficiente e em condições ideais para 

que se verifique a formação de uma população bacteriana estável, capaz de assegurar a manutenção do 

processo. A velocidade de nitrificação revela-se especialmente sensível à temperatura do sistema. A 

flutuação deste parâmetro, em virtude do aumento de caudal, poderá limitar a oxidação biológica da 

amónia e, por consequência, a capacidade de proliferação destas bactérias (Ribeiro, 2013).  

Plósz et al. (2009) mencionam na sua investigação que a queda abrupta da temperatura do afluente 

para um valor inferior a 10ºC provocou a redução da ocorrência de nitrificação, sendo que a remoção 

de azoto sofreu o decréscimo de 6% por cada redução de 1ºC da temperatura da massa de água em 

tratamento.  

Por sua vez, a etapa de desnitrificação é menos sensível a perturbações nas suas condições 

processuais. Contudo, dado que a energia gasta na utilização do oxigénio resultante da quebra da 

molécula de nitrato é mais elevada do que a energia gasta na utilização do oxigénio dissolvido na água 

residual, em caso de elevada disponibilidade de oxigénio dissolvido as bactérias desnitrificantes 

utilizam-no preferencialmente, inibindo a etapa final da remoção biológica de azoto (ocorre a 

supressão da produção da enzima Nitrato reductase) (Ribeiro, 2013). 

O incremento do caudal mássico da carência bioquímica de oxigénio conduzirá à elevação do rácio 

entre matéria orgânica disponível/microrganismos e ao consequente aumento da produção de lamas, 

provocando o aumento dos custos associados à sua correta gestão e encaminhamento para destino 

final. 

O decréscimo da recirculação de lamas, provocado pela elevada quantidade de biomassa presente no 

tanque de arejamento, poderá resultar na redução do caudal mássico de nitratos que a este retorna, para 

que ocorra a etapa de desnitrificação. 

A reduzida eficácia de remoção e consequente descarga de nutrientes como o azoto e fósforo nas 

massas de água possui consequências adversas para o meio recetor como, por exemplo, a potenciação 

do processo de eutrofização. 
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3.4. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO E APOIO À DECISÃO  

3.4.1. MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

Face à impossibilidade de erradicação desta problemática e na ausência de informação específica, o 

procedimento adotado tem sido o de dotar as redes de capacidade para estas afluências indevidas, pela 

atribuição de um acréscimo ao caudal de projeto no dimensionamento dos sistemas, de acordo com o 

regulamento em vigor e em função do diâmetro e extensão da rede a montante. Contudo, os valores 

registados para os caudais indevidos podem apresentar-se amplamente superiores ao acréscimo 

concedido (Paixão, 2016).  

Deste modo, deverá preferencialmente realizar-se uma quantificação mais realista destas afluências, 

em fase de projeto, aquando do cálculo dos caudais de dimensionamento, e a sua monitorização 

durante a fase de exploração, através da avaliação do desempenho do sistema em termos técnicos e 

económicos (Coelho, 2013). 

 

3.4.1.1. Cálculo do Caudal Infiltrado em Fase de Projeto 

No horizonte nacional, os valores admissíveis para o caudal de infiltração encontram-se expressos no 

Artigo n.º 126, do Título IV, Capítulo II do RGSPPDADAR. No seu ponto n.º 4, expressa-se o 

seguinte: 

“4 – Desde que não se disponha de dados experimentais locais ou de informações similares, o 

valor do caudal de infiltração pode considerar-se: 

a) Igual ao caudal médio anual, nas redes de pequenos aglomerados com coletores a 

jusante até 300 mm; 

b) Proporcional ao comprimento e diâmetro dos coletores, nas redes de médios e 

grandes aglomerados; neste último caso, quando se trate de coletores recentes ou a 

construir, podem estimar-se valores de caudais de infiltração da ordem de 0,500 

m3/dia, por centímetro de diâmetro e por quilómetro de comprimento da rede pública, 

podendo atingir-se valores de 4 m3/dia, por centímetro e por quilómetro, em coletores 

de precária construção e conservação. 

c) Os valores referidos nas alíneas a) e b) podem ser inferiores sempre que estiver 

assegurada uma melhor estanquidade da rede, nomeadamente no que respeita aos 

coletores, juntas e câmaras de visita.” 

Conforme mencionado, não obstante os critérios apresentados neste Artigo que consideram a 

contribuição de caudais de infiltração, este regulamento remete unicamente para o incremento da 

massa de água infiltrada derivado do progressivo envelhecimento dos elementos constituintes da rede 

e não procede à quantificação das alterações provocadas nestes caudais pelo aumento das solicitações 

de variada índole como, por exemplo, o acréscimo da área de atendimento e do número de ligações, e 

pelas características pluviométricas e hidrogeológicas específicas do local de implementação.  

De salientar que no RGSPPDADAR constam igualmente instruções para o cálculo do caudal de origem 

doméstica e de projeto em sistemas de drenagem de águas residuais (Equações 8 e 9, respetivamente). 

 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚 = 𝑃 × 𝐶 × 𝑓𝑎                                                                                                                                      (Eq.8) 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑗 = 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚 + 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑 + 𝑄𝐴𝐼                                                                                                               (Eq.9) 
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em que,  

𝐶 – Capitação média diária de abastecimento de água (m3/hab/dia); 

𝑓𝑎 – Fator de afluência (compreendido entre 0,7 e 0,9); 

𝑃 – População servida (n.º de habitantes); 

𝑄𝐴𝐼 – Caudal diário de afluências indevidas (diretas e indiretas) (m3/dia); 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑 – Caudal diário residual de origem industrial (m3/dia); 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚 – Caudal diário residual de origem doméstica (m3/dia); 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑗 – Caudal diário residual de projeto (m3/dia). 

 

Na etapa de projeto, este procedimento é frequentemente utilizado à escala nacional. Contudo, pela 

complexidade desta problemática, não se revela possível proceder à formulação e implementação de 

um raciocínio único, válido para a totalidade dos sistemas.  

De acordo com Gomes (2015), foram estabelecidos vários critérios de quantificação do caudal 

proveniente de infiltração, em fase de projeto, para as distintas realidades registadas nas bacias 

hidrográficas localizadas em diversos países (Tabela 13). 

Na prática, as EG optam pela utilização de valores superiores aos estabelecidos em regulamentação, 

principalmente em regiões hidrológicas críticas nas quais as reservas hídricas naturais subterrâneas se 

revelam abundantes e nem sempre detetáveis (Coelho, 2013). 
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Tabela 13 – Critérios de cálculo do caudal infiltrado em fase de projeto para diversos países (adaptado de Gomes, 2015). 

País Fonte Critérios 

Alemanha 
Norma ATV118 

(ATV-DVWK 2003) 

100% do caudal doméstico em 

sistemas separativos (em casos 

justificados pode assumir outra 

magnitude). 

Negligenciável no 

dimensionamento dos coletores 

de sistemas unitários. 

Considerável no 

dimensionamento de estruturas 

especiais e estações de 

tratamento. 

Brasil 

 

SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo) (1984) 

0,05 a 0,50 l/(s.km) (1) 

ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) – NBR 9649 

(1986) 

0,05 a 1,00 l/(s.km) (1) 

Estados Unidos da América 

American Society of Civil 

Engineers-Water Environment 

Federation (EPA, 2001) 

0,05 a 1,39 m3(dia.cm.km) (2) 

USEP Guidelines 140 l/(dia.mm.km) (3) 

Irlanda 
Greater Dublin Area Sewer 

Network (2004) 

10 a 15% do caudal médio diário 

em tempo seco 

Reino Unido 
Water Authorities Association 

(1989) 

10% da capacidade do coletor 

deve ser destinada à infiltração 

(1) Litros por segundo e por quilómetro de comprimento de rede; 

(2) Metros cúbicos por dia, por centímetro de diâmetro e por quilómetro de comprimento de rede; 

(3) Litros por dia, por milímetro de diâmetro e por quilómetro de comprimento de rede. 

 

3.4.1.2. Cálculo do Caudal Infiltrado em Fase de Exploração 

Existem quatro instrumentos de quantificação de afluências indevidas em fase de exploração:  

− Balanço hídrico: metodologia baseada na subtração do volume de montante ao volume 

registado a jusante (afluente à ETAR); 

− Hidrograma: metodologia idêntica à aplicada em hidrogramas de cheia; 

− Marcador: metodologia baseada na quantificação do volume de afluências indevidas em 

função de uma caraterística induzida distintiva em águas residuais; 

− Modelo de simulação: metodologia baseada em modelos computacionais que recorrem a 

algoritmos idênticos aos modelos de percolação e à introdução de dados caraterísticos da bacia 

hidrográfica em análise. 

Na presente Dissertação procede-se à descrição de diversos métodos e à sua categorização, em função 

do tipo de afluências indevidas que procuram quantificar (diretas, indiretas e totais). 
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3.4.1.2.1.  Métodos de Quantificação de Afluências Indevidas Diretas  

3.4.1.2.1.1. Recomendação N.º 04/2007 do IRAR 

De acordo com Baptista e Escudeiro (2008), no ano de 2007, o IRAR (hoje ERSAR), emitiu a presente 

Recomendação destinada às EG de sistemas de saneamento em “alta”, na qual se enumeram os 

princípios a adotar com vista à correta faturação dos serviços de transporte, tratamento e destino final 

de águas residuais e quais as regras e procedimentos a cumprir para a estimativa dos volumes de águas 

residuais afluentes aos sistemas quando se verifiquem contribuições de águas pluviais (escoamento 

direto ou superficial).  

Sobre regras e procedimentos de medição para a quantificação de águas pluviais afluentes ao sistema 

destacam-se os seguintes aspetos (Baptista e Escudeiro, 2008):   

“– Para melhor gestão de investimentos na redução de afluências indesejáveis com origem em 

redes de drenagem será fundamental que as EG de sistemas em “alta” assegurem, sempre 

que técnica e economicamente justificável, registos de medições em secções de entrega, por 

forma a permitir não só estimar os caudais descarregados por cada utilizador, como avaliar 

a parcela com origem pluvial; 

 

– Os caudais de tempo seco e de tempo húmido devem ser estimados a partir de registos 

contínuos de caudais à entrada das estações de tratamento e, quando justificável, em secções 

de entrega da rede em “baixa” na rede em “alta” (pontos de recolha), estabelecendo-se 

curvas padrão de evolução do caudal de tempo seco a partir de registos em período estival. 

Os volumes afluentes de origem pluvial podem ser estimados com base na diferença entre os 

volumes registados em tempo de chuva e os valores estimados para condições de referência 

em tempo seco.” 

 

No que respeita à definição de “dia de chuva”, é recomendável que (Baptista e Escudeiro, 2008):   

“– A EG e os utilizadores do sistema selecionem um udómetro (ou mais um de um udómetro) 

localizado na área servida por cada estação de tratamento ou suficientemente próximo desta, 

cujas medições sejam consideradas representativas de ocorrência de contribuições de águas 

pluviais na área contributiva; 

 

– Pode ser razoável que um udómetro selecionado como representativo da ocorrência de 

precipitação na área servida por uma dada estação de tratamento seja considerado também 

representativo da ocorrência de precipitação em áreas vizinhas servidas por outras estações 

de tratamento; 

 

– Considera-se “dia de chuva” numa dada área servida se se registar ocorrência de 

precipitação no udómetro selecionado para o respetivo ponto de medição (estação de 

tratamento ou secção de entrega).” 

 

Segundo esta Recomendação, os volumes medidos devem ser repartidos entre as parcelas 

correspondentes a águas residuais de origem doméstica/industrial e pluvial de acordo com a Equação 

10, que integra a média aritmética dos volumes medidos num período antecedente previamente 

estipulado de dias consecutivos de tempo seco. 
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𝑉𝑛
𝑗𝑇

= 𝑉𝑛
𝑗𝑎𝑑

+ 𝑉𝑛
𝑗𝑎𝑝

= min (𝑉𝑛
𝑗𝑇

;
𝑚=1

𝑀
𝑉𝑚

𝑗𝑇

𝑀
 ) + 𝑉𝑛

𝑗𝑎𝑝
                                                                                      (Eq.10) 

 

em que,  

𝑉𝑛
𝑗𝑇

 – Volume total medido no ponto de medição j (ETAR ou secção de entrega), no “dia de chuva” n; 

𝑉𝑛
𝑗𝑎𝑑

 – Volume de águas residuais domésticas/industriais atribuído ao ponto de medição j, no “dia de 

chuva” n; 

𝑉𝑛
𝑗𝑎𝑝 – Volume estimado de águas pluviais atribuído ao ponto de medição j, no “dia de chuva” n; 

𝑀 – N.º de dias do último período contínuo de tempo seco; 

𝑚=1
𝑀

𝑉𝑚
𝑗𝑇

𝑀
  – Valor médio diário dos volumes totais medidos no ponto de medição j, calculado para o 

último período, precedente ao dia n, de M dias consecutivos de tempo seco. 

 

Recomenda-se igualmente que a duração de M seja, no mínimo, de 10 dias. Por outras palavras, deverá 

ser utilizado o valor médio diário do último período de tempo seco com uma duração mínima de 10 

dias (Baptista e Escudeiro, 2008).  

 

3.4.1.2.1.2. Índice API e Índice NAPI 

No que respeita à quantificação da contribuição de um evento pluviométrico para a ocorrência de 

afluências indevidas diretas, será possível constatar que a resposta a esta perturbação por parte de 

diferentes redes de drenagem não se revela idêntica, sendo que, em diversos troços de um mesmo 

coletor, estas afluências podem exibir variações substanciais no que respeita à magnitude e duração 

temporal. Conforme referido, tal fenómeno poderá ser explicado por diversos fatores como, por 

exemplo, o estado de conservação dos materiais constituintes do sistema e a permeabilidade do solo 

envolvente em diversos pontos da rede (Gomes, 2015). 

Com vista à previsão da resposta da rede de drenagem, perante a ocorrência de determinados padrões 

pluviométricos, revela-se necessária a recolha e monitorização contínua de informação relativa a 

caudais e precipitação. Deste modo, será possível tecer o prognóstico baseado em cenários que se 

observaram anteriormente e que, por sua vez, se podem aproximar ou divergir do acontecimento real. 

Neste sentido, procedeu-se à elaboração do modelo API (Antecedent Precipitation Index) (Coelho, 

2013). 

De acordo com Ali et al. (2010), este índice é uma medida da humidade dos solos, previamente à 

ocorrência de precipitação, e encontra-se baseado nos pressupostos de que eventos pluviométricos 

contribuem para o incremento da infiltração e de que eventos ocorridos no passado, inevitavelmente, 

se vão repetir no futuro. 

Recorre-se à sua utilização na ausência de dados reais de caudal e de precipitação e aquando da 

necessidade de efetuar a comparação das respostas prévia e posterior de um sistema face à sua 

reabilitação (Coelho, 2013).  

Com vista à contabilização da precipitação ocorrida na própria data do evento (e não unicamente no 

período antecedente) e à melhoria da eficiência global do modelo de previsão não linear, procedeu-se à 

elaboração do índice NAPI (Ali et al., 2010). 
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O índice API é descrito através da Equação 11 (Ali et al., 2010): 

 

𝐴𝑃𝐼 = 𝑡=−1
−𝑖

𝑃𝑡 × 𝑘′−𝑡                                                                                                                                     (Eq.11)                       

 

em que,  

𝑖 – Número de dias antecedentes ao dia no qual ocorre o evento pluviométrico (dia); 

𝑘′ – Constante de decaimento do solo (pode variar de acordo com a sua localização entre 0,8 e 0,98);  

𝑃𝑡 – Precipitação diária acumulada no dia t (mm);   

 

O índice NAPI é descrito através da Equação 12 (Ali et al., 2010): 

 

𝑁𝐴𝑃𝐼 =
𝑡=0

−𝑖
𝑃𝑡×𝑘′−𝑡

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑡=−1
−𝑖

𝑘′−𝑡
                                                                                                                                     (Eq.12)                       

 

expressão na qual se acrescenta,  

𝑃𝑚𝑒𝑑  – Precipitação diária acumulada média dos dias antecedentes ao dia no qual ocorre o evento 

pluviométrico (mm).   

 

3.4.1.2.2. Métodos de Quantificação de Afluências Indevidas Indiretas 

3.4.1.2.2.1. Caudal em Tempo Seco 

O caudal em tempo seco (“dry weather flow”, DWF) consiste no caudal que é transportado pelo 

sistema de drenagem com a exceção do caudal que resulta de forma direta da ocorrência de 

precipitação. Este método admite que, na ausência de precipitação ou de outro tipo de afluências 

superficiais, o caudal escoado pela rede será exclusivamente composto por águas residuais de 

consumo doméstico ou industrial e pela parcela de infiltração indireta. Deste modo, pela diferença 

entre o caudal afluente à ETAR e o caudal calculado em tempo seco (Equação 13), será possível obter 

o volume correspondente às infiltrações indiretas (Amorim, 2007; Paixão, 2006). 

 

𝐷𝑊𝐹 = 𝑃 × 𝐶 × 𝑓𝑎 + 𝑄𝐴𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 + 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑                                                                                               (Eq.13) 

 

em que,  

𝐶 – Capitação média diária de abastecimento de água (m3/hab/dia); 

𝑓𝑎 – Fator de afluência; 

𝑃 – População servida (hab); 

𝐷𝑊𝐹 – Caudal residual médio diário em tempo seco (m3/dia); 

𝑄𝐴𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 – Caudal médio diário de afluências indevidas indiretas (m3/dia); 
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𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑– Caudal residual médio diário de origem industrial (m3/dia). 

 

Para tal, será imperativo que não se verifique a ocorrência de fenómenos pluviométricos num período 

de segurança de entre 7 a 10 dias. Este intervalo será suficiente para que se verifique a obtenção de 

resultados práticos válidos através do presente método, não obstante o facto de a influência da 

precipitação se exercer até seis meses após sua ocorrência (Bonito, 2014).   

Perante a existência de dados relativos à idade e material constituinte dos elementos da rede e à 

tipologia de solo no qual esta se encontra implementada, revela-se possível obter uma estimativa 

correta do caudal proveniente de infiltração (Amorim, 2007). 

Em casos para os quais se verifique a ausência destes dados, poderá definir-se a parcela de infiltração 

indireta como sendo 45% do caudal médio diário em tempo seco (Equação 14) (Amorim, 2007): 

 

𝑄𝐴𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 = 0,45 × 𝐷𝐹𝑊 = 0,8 × (𝑃 × 𝐶 + 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑)                                                                            (Eq.14)                                                

 

De salientar que a percentagem utilizada resulta de uma análise temporal extensa de caudais em tempo 

seco registados em 95 cidades do Reino Unido e do País de Gales, expressa no relatório “Dry weather 

flow in sewers” elaborado pela CIRIA (“Construction Industry Research & Information Association”), 

no ano de 1998. Esta percentagem corresponde a uma capitação doméstica de 115 a 120 l/hab/dia 

(Amorim, 2007). 

 

3.4.1.2.2.2. Caudal Mínimo 

A magnitude do caudal de água residual afluente à ETAR apresenta um perfil de variação horária em 

função do padrão de consumo dos utilizadores domésticos (Paixão, 2016). 

Este método procede à análise quantitativa do caudal afluente às ETAR, em tempo seco, nas primeiras 

horas do dia (entre as 2h e as 4h da madrugada), sendo que neste período a parcela de natureza 

doméstica atinge igualmente o seu valor mínimo diário (10% do valor total do caudal afluente). 

Existem autores que consideram a contribuição de origem doméstica e industrial desprezável neste 

intervalo horário, sendo a infiltração igual ao caudal mínimo noturno registado (Paixão, 2016). Deste 

modo, será possível inferir que o caudal afluente base, em tempo seco, se deve maioritariamente à 

ocorrência de infiltração indireta na rede de drenagem (Amorim, 2007). O caudal de afluências 

indevidas indiretas poderá ser obtido através da Equação 15: 

 

𝑄𝐴𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 = 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑚é𝑑 − (
𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑚é𝑑−𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑛𝑜𝑡

𝐹
)                                                                                            (Eq.15)                       

 

Em que,  

𝐹 – Fator empírico (valor típico de 0,9); 

𝑄𝐴𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 – Caudal médio diário de afluências indevidas indiretas (m3/dia); 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑚é𝑑 – Caudal residual diário médio (m3/dia); 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑛𝑜𝑡 – Caudal residual diário mínimo noturno (m3/dia). 
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De forma idêntica ao método anteriormente descrito, será necessário assegurar que estes ensaios se 

realizem após um período de 7 a 10 dias sem ocorrência de precipitação (será possível desprezar a 

parcela relativa à infiltração direta) (Bonito, 2014). 

A principal desvantagem desta metodologia centra-se na etapa de medição de caudais, uma vez que o 

escoamento se processa em regime de superfície livre com valores de altura muito reduzidos, sendo 

obrigatório o recurso a equipamento tecnologicamente mais avançado e dispendioso com vista à sua 

correta quantificação (Amorim, 2007). 

 

3.4.1.2.3. Métodos de Quantificação de Afluências Indevidas Diretas e Indiretas 

3.4.1.2.3.1. Método do Triângulo 

De acordo com Weiß et al. (2002), este método consiste na organização de séries cronológicas dos 

caudais médios diários admitidos à ETAR por ordem crescente de valor de caudal registado. 

A utilização desta curva de caudais classificados (de formato típico em “S”) permite quantificar os 

volumes correspondentes a cada parcela constituinte do caudal residual, no final de uma série 

temporal, mediante a separação das áreas equivalentes aos volumes de infiltração e de escoamento 

superficial (Almeida e Monteiro, 2004). 

Considera-se que a fração de natureza doméstica do caudal residual permanece constante ao longo do 

período em estudo. A área retangular inferior à linha horizontal caraterística desta parcela (caudal 

residual de origem doméstica) corresponde ao volume total de água residual admitido à ETAR no 

intervalo de tempo considerado para esta análise. Por sua vez, a área entre a curva e a linha horizontal 

representa o volume de água afluente à ETAR proveniente de infiltração direta e indireta (Almeida e 

Monteiro, 2004). 

Com vista à separação destas parcelas (infiltração e escoamento superficial), assume-se que a 

infiltração atinge o seu valor máximo após a ocorrência de precipitação intensa e/ou prolongada. Por 

oposição, considera-se que esta parcela será próxima de zero aquando do preenchimento da secção da 

rede de drenagem com água de natureza doméstica/industrial e pluvial (poderá verificar-se a 

ocorrência de exfiltração) (Almeida e Monteiro, 2004). 

O número de dias nos quais se verificou a ocorrência de precipitação, bem como os dias seguintes em 

que a sua influência se faz sentir, são obtidos com recurso a registos de precipitação, sendo que a 

percentagem de dias com chuva corresponde ao quociente entre o número de dias nos quais se efetuou 

o registo de precipitação e o número total de dias do período em estudo. No diagrama de caudais 

classificados este período é marcado, em percentagem, da direita para a esquerda e o ponto de 

interseção da respetiva abcissa com a curva de caudais, corresponde ao início da linha de separação. O 

final desta linha corresponde à interseção, à direita, com a linha horizontal da componente doméstica. 

As áreas definidas nas zonas inferior e superior à linha de separação traçada correspondem aos 

volumes devido à infiltração e escoamento superficial, respetivamente. A Figura 8 ilustra a 

concretização dos procedimentos anteriormente mencionados (Almeida e Monteiro, 2004). 

A aplicação matemática da presente metodologia encontra-se expressa através do seguinte conjunto de 

equações:  

 

𝑉𝐴𝐼
𝑇𝑓

= ∫ [
𝑇𝑓

0
𝑄𝐸𝑇𝐴𝑅,𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐.(𝑡) − (𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚(𝑡) + 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑(𝑡))]𝑑𝑡                                                                       (Eq.16)   

                     



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

55 

𝑉𝐼𝑛𝑓
𝑇𝑓

= ∫ [
𝑇𝑓

0
𝑄𝐸𝑇𝐴𝑅,𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐.(𝑡) − (𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚(𝑡) + 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑(𝑡))]𝑑𝑡 +                                                                   (Eq.17) 

 + ∫ [𝑄𝐸𝑇𝐴𝑅,𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐.(𝑇𝑝) −
𝑄𝐸𝑇𝐴𝑅,𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐.(𝑇𝑝)−(𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚(𝑡)+𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑(𝑡))

𝑇𝑓−𝑇𝑝
(𝑡 − 𝑇𝑝) − (𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚(𝑡) + 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑(𝑡))] 𝑑𝑡

𝑇𝑓

𝑇𝑝
 

𝑉𝐸𝑠𝑐.𝑑𝑖𝑟
𝑇𝑓

= ∫ [
𝑇𝑓

𝑇𝑝
𝑄𝐸𝑇𝐴𝑅,𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐.(𝑡) − 𝑄𝐼𝑛𝑓.(𝑡) − (𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚(𝑡) + 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑(𝑡))]𝑑𝑡                                                (Eq.18)                       

 

em que,  

𝑄𝐸𝑇𝐴𝑅,𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐.(𝑡) – Caudal médio diário afluente à ETAR em função do dia da série temporal em estudo 

(m3/dia); 

𝑡 – Dia da série temporal em estudo (dia); 

𝑇𝑓  – Número total de dias da série temporal em estudo (dia); 

𝑇𝑝 – Número de dias da série temporal em estudo sem ocorrência de precipitação (dia); 

𝑉𝐴𝐼
𝑇𝑓

 – Volume de afluências indevidas à rede residual doméstica durante a série temporal em estudo 

(m3); 

𝑉𝐼𝑛𝑓.
𝑇𝑓

 – Volume de infiltração na rede residual doméstica durante a série temporal em estudo (m3); 

𝑉𝐸𝑠𝑐.𝑑𝑖𝑟.
𝑇𝑓

 – Volume de escoamento superficial afluente à rede residual durante a série temporal em 

estudo (m3). 

 

 

 

Figura 8 – Aplicação do Método do Triângulo para a separação das parcelas de origem doméstica, infiltração e escoamento 

superficial (Paixão, 2016). 

 

3.4.1.3.2.2. Método do Mínimo Móvel 

Este método permite efetuar a quantificação do escoamento direto e da infiltração (direta e indireta), 

no decorrer do intervalo de tempo considerado, como também admite a variação temporal do volume 

de afluências indevidas (Weiß et al., 2002; Paixão, 2016). 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

56 

A presente metodologia encontra-se baseada na consideração de que o caudal afluente à ETAR em 

determinado instante se quantifica pela soma entre o caudal resultante de escoamento superficial e o 

caudal residual “base”, que possui o valor do caudal mínimo admitido à ETAR, num período anterior 

móvel de 21 dias (Equação 19) (Weiß et al., 2002). 

Este caudal residual “base” (mínimo móvel) permite efetuar o cálculo do volume de infiltração (direta 

e indireta) (Equação 20). O volume total de afluências indevidas, em determinado instante, será obtido 

pela soma do escoamento direto ou superficial com a parcela relativa à infiltração (Equação 21). 

A principal vantagem deste método reside no facto de que a sua execução não carece de informação 

relativa à ocorrência de precipitação nos dias prévios. De salientar que, nos dias para os quais o caudal 

afluente à ETAR se revele inferior ao valor do caudal mínimo móvel e/ou o valor do caudal residual 

de origem doméstica se revele superior ao valor do caudal mínimo móvel, então o valor da respetiva 

afluência indevida será considerado nulo (Paixão, 2016). 

 

𝑉𝐸𝑠𝑐,.𝑑𝑖𝑟
𝑡 =  𝑉𝐸𝑇𝐴𝑅

𝑡 −  𝑉𝑀𝑀
𝑡                                                                                                                                 (Eq.19)                       

𝑉𝐼𝑛𝑓.
𝑡 =  𝑉𝑀𝑀

𝑡 − (𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚
𝑡 + 𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑

𝑡 )                                                                                                              (Eq.20)                       

𝑉𝐴𝐼
𝑡 =  𝑉𝐸𝑠𝑐.𝑑𝑖𝑟.

𝑡 + 𝑉𝐼𝑛𝑓
𝑡                                                                                                                                      (Eq.21)                       

 

em que,  

𝑡 – Dia da série temporal em estudo (dia); 

𝑉𝐴𝐼
𝑡  – Volume de afluências indevidas à rede de drenagem de água residual doméstica no dia t (m3); 

𝑉𝐸𝑇𝐴𝑅
𝑡  – Volume afluente à ETAR no dia t (m3); 

𝑉𝐸𝑠𝑐.𝑑𝑖𝑟.
𝑡  – Volume resultante de escoamento direto à rede de drenagem de água residual doméstica no 

dia t (m3); 

𝑉𝐼𝑛𝑓
𝑡  – Volume proveniente de infiltração na rede de drenagem de água residual doméstica no dia t 

(m3); 

𝑉𝑀𝑀
𝑡  – Volume correspondente ao mínimo móvel dos 21 dias prévios ao dia t (m3); 

𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚
𝑡  – Volume de água residual de origem doméstica no dia t (m3); 

𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑛𝑑
𝑡  – Volume de água residual de origem industrial no dia t (m3). 

 

3.5. PROJETO APUSS – “ASSESSING INFILTRATION AND EXFILTRATION ON THE PERFORMANCE OF 

URBAN SEWER SYSTEMS” 

De acordo com Bertrand-Krajewski et al. (2006), o Projeto “Assessing Infiltration and Exfiltration on 

the Performance of Urban Sewer Systems” (APUSS), financiado pela Comissão Europeia, decorreu no 

período compreendido entre 2001 e 2004 e envolveu várias Universidades, PMEs (Pequenas e Médias 

Empresas) e municípios em sete países europeus, nos quais se inclui Portugal (parceria celebrada com 

o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC).  
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Os principais objetivos deste programa podem ser sintetizados em (Coelho, 2013): 

− Elaboração de novas metodologias de quantificação e controlo da infiltração/exfiltração e de 

avaliação de ligações domiciliária com base em marcadores; 

− Elaboração de modelos computacionais que integrem dados experimentais e que efetuem o 

respetivo processamento, fornecendo resultados operacionais válidos com vista à adequada 

tomada de decisão; 

− Implementação de indicadores de desempenho operacional e económico. 

Segundo De Bénédittis & Bertrand-Krajewski (2004), o estudo de infiltração e exfiltração em sistemas 

de drenagem e saneamento encontra-se baseada em pressupostos e métodos pouco precisos.  

Não se verifica, portanto, a existência de informação específica relativa a locais críticos da rede de 

drenagem. Adicionalmente, o isolamento da rede para a realização de ensaios apenas será passível de 

ser concretizado em pequenos troços, uma vez que o seu funcionamento não poderá ser comprometido 

(Coelho, 2013). 

Deste modo, foram elaborados dois métodos distintos, nomeadamente: Método dos Isótopos Naturais 

e Método das Séries Temporais de Cargas Poluentes. A sua implementação permite efetuar a 

identificação de pontos de elevada suscetibilidade à ocorrência de afluências indevidas (Coelho, 

2013).   

 

3.5.1. MÉTODO DOS ISÓTOPOS NATURAIS 

De forma sumária, o Método dos Isótopos Naturais revela-se de aplicação simples e pouco 

dispendiosa, sendo que este se encontra baseado na estabilidade dos isótopos de oxigénio, 16O e 18O 

(elemento traçador que se encontra naturalmente na água). Considerando que a água para consumo 

humano e que a água proveniente de reservas naturais subterrâneas apresentam diferentes rácios entre 

isótopos e assumindo que a água que resulta de infiltração possui caraterística idênticas à água 

subterrânea, como também que a água residual provém da descarga da água para consumo humano 

após utilização, a medição dos rácios em determinada seção da rede, complementada com a elaboração 

de balanço mássico, permite estimar o volume resultante de infiltração indireta (Bertrand-Krajewski et 

al., 2006). 

A existência de determinado isótopo em águas naturais está associada, por exemplo, às caraterísticas 

dos eventos de precipitação e ao ciclo de evaporação/condensação (Bonito, 2014). 

Contudo, a sua aplicação encontra-se limitada uma vez que este método não poderá ser executado em 

sub-bacias nas quais se revele a existência de afluxo de água pluvial e de heterogeneidade no que 

respeita aos rácios de isótopos registados nas massas de água residual e subterrânea (Bertrand-

Krajewski et al., 2006).  

Segundo a International Atomic Energy Agency (IAEA, 2006), o raciocínio matemático implícito na 

presente metodologia encontra-se expresso nas Equações 22 e 23: 

 


18𝑂(𝑡)𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 = (

(


18O


16O

)(𝑡)𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

(


18O


16O

)𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

− 1) × 1000                                                                                       (Eq.22)                                                                                                                      
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𝑄𝑖𝑛𝑓,𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑡) =


18O𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡)−
18O𝑝𝑜𝑡á𝑣𝑒𝑙(𝑡)


18O𝑖𝑛𝑓,𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑡)−

18O𝑝𝑜𝑡á𝑣𝑒𝑙(𝑡)
× 𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡)                                                                 (Eq.23)                       

 

em que,  

𝑄𝑖𝑛𝑓,𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑡) – Caudal de infiltração indireta no instante t (m3/dia); 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) – Caudal de águas residuais totais no instante t (m3/dia); 

𝑡 – Dia da série temporal em estudo (dia); 


18𝑂𝑖𝑛𝑓,𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑡) – Razão de isótopos nas águas subterrâneas no instante t (‰); 


18𝑂𝑝𝑜𝑡á𝑣𝑒𝑙(𝑡) – Razão de isótopos nas águas de consumo no instante t (‰); 


18𝑂𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) – Razão de isótopos nas águas residuais totais no instante t (‰). 

 

3.4.2. MÉTODO DAS SÉRIES TEMPORAIS DE CARGAS POLUENTES 

O Método das Séries Temporais de Cargas Poluentes permite a quantificação integral de afluências 

indevidas (infiltração direta e indireta), sendo que pode ser utilizado como complemento ao primeiro 

método. Consiste na medição contínua e simultânea do caudal residual e da concentração em carência 

química de oxigénio num determinado ponto da rede (Gomes, 2015). 

Este método requere instrumentos de medição de elevada fiabilidade, com vista à garantia da 

qualidade dos dados recolhidos. Deverá estar presente que esta metodologia não implica a 

consideração prévia de que os padrões diários de afluência dos caudais domésticos, e respetiva 

concentração em CQO, se revelem ciclicamente iguais (de dia para dia) (Paixão, 2016).  

Utiliza-se a CQO como marcador, dado que este parâmetro não se revela influenciado por flutuações 

de pH e de temperatura, por exemplo (Ramos, 2018).  

Considerando que a concentração em CQO na água subterrânea se revela desprezável 

comparativamente à água residual, pela modelação do caudal residual diário total, será possível 

elaborar o modelo de previsão da sua concentração em CQO em função do tempo, expresso pela 

Equação 24 (Rodrigues, 2013; Paixão, 2016).  

Este modelo admite variações temporais das concentrações em CQO das águas residuais de origem 

doméstica e da quantidade de afluências indevidas, tendo em conta a preponderância de escoamento 

direto ou de infiltrações (Equação 25) (Rodrigues, 2013; Paixão, 2016).  

 

𝐶𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 (𝑡) =

(𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.(𝑡)−𝑄𝐴𝐼(𝑡))×𝑐𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚(𝑡)+𝑄𝐴𝐼(𝑡)×𝑐𝐴𝐼(𝑡)

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡)
                                                                             (Eq.24)                       

𝑄𝐴𝐼(𝑡) =  𝑄𝐴𝐼,𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑡) + 𝑄0,𝐴𝐼,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 × 𝑒−𝑘𝑟𝑒𝑐×(𝑡−𝑡0,,𝐴𝐼,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠)                                                                 (Eq.25)                                                                                       

 

em que,  

𝐶𝑟𝑒𝑠,𝑑𝑜𝑚.(𝑡) – Concentração em CQO das águas residuais domésticas no instante t (mg/L); 

𝐶𝐴𝐼(𝑡) – Concentração em CQO nas afluências indevidas no instante t (mg/L); 
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𝐶𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 (𝑡) – Concentração em CQO nas águas residuais totais no instante t, de acordo com o modelo 

de previsão (mg/L); 

𝑘𝑟𝑒𝑐 – Coeficiente recessivo; 

𝑄𝑟𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) – Caudal total da rede residual no instante t (m3/dia); 

𝑄𝐴𝐼(𝑡) – Caudal de afluências indevidas no instante t (m3/dia); 

𝑄𝐴𝐼,𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑡) – Caudal de afluências indevidas indiretas (infiltração base) no instante t (m3/dia); 

𝑄0,𝐴𝐼,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 – Caudal de afluências indevidas diretas (m3/dia); 

𝑡 – Dia da série temporal em estudo (dia); 

𝑡0,,𝐴𝐼,𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 – Instante no qual se inicia a ocorrência de afluências indevidas diretas (dia). 

 

Na sequência da elaboração e aplicação destas metodologias (isótopos naturais e séries temporais de 

cargas poluentes), verificou-se o desenvolvimento de um software específico (“AquaBase”) de apoio à 

gestão da informação. Neste sentido, a ferramenta desenvolvida permite efetuar a exibição do mapa da 

rede de drenagem de saneamento e a simulação do seu caudal em tempo seco, a previsão de cotas de 

lençóis freáticos através de interpolação matemática e a quantificação das taxas de 

infiltração/exfiltração, com base no processamento de dados experimentais (Bertrand-Krajewski et al., 

2006). 

 

3.6. MÉTODOS DE DETEÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

Várias metodologias podem ser implementadas na fase de identificação de causas e apoio ao 

diagnóstico, em diversas escalas de análise. Deverá proceder-se à sua utilização complementar, uma 

vez que estes métodos apresentam diversas exigências, em termos de tempo de aplicação e de custos 

associados (Almeida e Cardoso, 2010).  

Em caso de necessidade de invasão de propriedade privada, recomenda-se a consulta prévia da 

informação jurídica disponível e do cumprimento integral de todos os procedimentos legais impostos, 

por parte da EG responsável pela realização dos ensaios. Em local público, deverá proceder-se à 

respetiva sinalização e comunicação dos procedimentos a realizar (Ramos, 2018). 

 

3.6.1. MONITORIZAÇÃO DE CAUDAIS E DE PRECIPITAÇÃO 

A medição temporária ou permanente de caudal, numa ou mais secções da rede de drenagem, 

possibilita a quantificação das afluências indevidas a cada secção. Em sistemas de perfil separativo, 

estas medições devem ser efetuadas em simultâneo, nas componentes doméstica e pluvial. Por sua vez, 

a quantificação da precipitação deverá ser realizada durante a totalidade do período em que decorrer a 

medição de caudais. A análise dos registos de caudal permite detetar a ocorrência de afluências 

indevidas ao coletor pluvial, em período seco, e ao coletor doméstico, em período húmido. A 

elaboração destes registos, aplicada à rede de caráter doméstico, permitem efetuar o estabelecimento 

do padrão horário típico da bacia em estudo (Almeida e Cardoso, 2010).  

Os medidores de caudal são equipamentos que possibilitam a medição instantânea do caudal que 

circula em determinado ponto da rede e a integração temporal dos valores recolhidos com vista à 
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obtenção do volume de líquido escoado. Os medidores de caudal frequentemente utilizados são do tipo 

eletromagnético, ultrassónico ou deprimogéneo (Ramos, 2018).   

A determinação dos locais, das condições de instalação e de manutenção a garantir variam de acordo 

com a metodologia e equipamento a utilizar. Este processo de seleção de pontos de medição pode ser 

realizado em duas fases. Na primeira fase, deverá ser definido o nível de informação desejado e os 

locais genéricos nos quais se efetuará a recolha de dados. Numa segunda e última fase, deverá ser 

estipulada a localização específica de cada equipamento. Esta deverá necessariamente ter em linha de 

conta os seguintes pontos estratégicos (Almeida e Cardoso, 2010): 

− Coletor de jusante do sistema, a fim de permitir a análise completa do comportamento do 

sistema e das medições realizadas a montante; 

− Coletores a jusante das subáreas principais da bacia em estudo, com vista à quantificação da 

sua contribuição individual; 

− Pontos críticos nos quais se efetuou o registo prévio de falhas ao nível do desempenho; 

− Coletores principais, com vista à deteção da ocorrência de descargas de emergência, 

infiltração ou exfiltração e inundações; 

− A montante e a jusante de descarregadores de tempestade, de coletores de descarga, de 

bifurcações, zonas de rede emalhada, entre outros. 

No que respeita aos requisitos para a definição dos pontos específicos de medição indicam-se, em 

seguida, exemplos de aspetos que devem ser considerados (Almeida e Cardoso, 2010): 

− Deverá ser assegurado o cumprimento das indicações fornecidas pelo fabricante dos 

equipamentos de medição a instalar (sobretudo no que concerne às condições hidráulicas); 

− Os pontos de medição devem apresentar uniformidade ao nível das caraterísticas geométricas 

e de escoamento, quer na secção na qual se realiza a medição, quer para montante, adequadas 

à metodologia e equipamentos selecionados; 

− Deverá ser efetuada a limpeza do troço em estudo, imediatamente antes da instalação dos 

equipamentos; 

− Os pontos de medição não devem ser localizados em zonas de elevado declive, nas quais 

podem vir a registar-se velocidades elevadas e turbulência significativa, ou de reduzida 

inclinação, uma vez que tal poderá favorecer a deposição de partículas sólidas; 

− Deverá ser realizada a limpeza frequente dos sensores que compõe os medidores, bem como a 

sua respetiva calibração; 

− Os pontos de medição devem oferecer a possibilidade de colocação de medidores em série e 

permitir a execução das tarefas de instalação, manutenção e desmontagem em condições de 

segurança para o operador. 

O planeamento de operações de monitorização de caudais com instalações temporárias poderá resultar 

da aplicação de duas abordagens distintas (Almeida e Cardoso, 2010): 

− Single-stage survey: consiste na instalação simultânea da totalidade de medidores nos pontos 

da bacia previamente definidos. Nesta abordagem, a totalidade da área é considerada de 

interesse, sendo que os locais selecionados resultam da sua divisão em subáreas. 

Posteriormente, procede-se à instalação de medidores em todos os pontos estipulados, com 

vista à monitorização simultânea de caudais indevidos. Para tal, é requerido um elevado 

número de dispositivos, pelo que este método possui elevados custos associados;  

− Multi-stage survey: consiste na instalação faseada e sucessiva de medidores com vista à 

identificação inicial da extensão desta problemática. Inicialmente ocorre a instalação destes 

equipamentos em subáreas da bacia e, posteriormente, mediante os resultados obtidos, 
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procede-se à localização específica de subzonas com menor desempenho. O facto de se 

recorrer à utilização simultânea de um número inferior de medidores conduz à redução dos 

custos operacionais. Contudo, o período de tempo necessário à concretização desta abordagem 

revela-se mais elevado e as condições locais podem variar significativamente.  

Por sua vez, o equipamento mais frequentemente utilizado para a medição da precipitação em sistemas 

de drenagem de águas residuais carateriza-se pelo seu recetáculo basculante e é denominado por 

udómetro. Este procede ao registo da precipitação acumulada num intervalo de tempo previamente 

definido. Consiste num funil de 200 cm2 de área que efetua a recolha da precipitação e a sua condução 

para o sistema de báscula, sendo que, sempre que a altura de água de origem pluvial armazenada 

exceda 0,1 mm, ocorre a sua descarga, para que este compartimento se encontre novamente disponível 

para armazenamento e respetivo registo. Neste equipamento devem ser garantidas a estanquidade do 

reservatório e a minimização de perdas por evaporação. A validação dos dados obtidos poderá ser 

realizada mediante a comparação com informação relativa à precipitação diária registada em postos 

contíguos (Almeida e Cardoso, 2010; Ramos, 2018). 

De modo idêntico à definição da rede de medição de caudal, a conceção da rede de udómetros deverá 

ser realizada em duas fases, sendo que na primeira se estabelece a densidade de aparelhos por unidade 

de área da bacia hidrográfica e, posteriormente, se define a localização específica de cada equipamento 

(Almeida e Cardoso, 2010). 

Adicionalmente, devem ser tidos em consideração os seguintes aspetos, aquando da instalação e 

operação destes equipamentos (Almeida e Cardoso, 2010): 

− Local de instalação preferencialmente plano, que possibilite o cumprimento da altura de 

referência (1 m) e o afastamento dos obstáculos próximos de, pelo menos, quatro vezes a sua 

altura; 

− Reduzida exposição a atos de vandalismo e a interferências como, por exemplo, rega por 

aspersão; 

− Proteção face à turbulência provocada por correntes de vento de elevada velocidade; 

− Fixação estável do aparelho preferencialmente em base de betão ou similar; 

− Manutenção e limpeza regulares, no sentido de evitar falhas e/ou erros de medição. 

A sobreposição de registos de caudal e de precipitação permitem efetuar a quantificação de caudais 

provenientes de ligações pluviais erróneas e ilícitas à rede doméstica e prever a extensão da área 

afetada pela sua ocorrência. A evolução dos caudais mínimos que circulam nas redes separativas 

domésticas, entre períodos de tempo seco e húmido, permite igualmente estimar a magnitude da 

infiltração (Almeida e Cardoso, 2010).  

 

3.6.2. LIMPEZA POR JATO (JETTING) 

Esta técnica consiste na introdução de elevados volumes de água sob pressão na rede de drenagem e 

carateriza-se pela sua dupla finalidade: possibilita a limpeza dos coletores, através da remoção de 

sedimentos, raízes e de obstruções físicas e, através da observação da área adjacente, permite a 

identificação de infiltrações de natureza direta (ligações ilícitas e/ou cruzadas). Não permite realizar a 

deteção de infiltrações de natureza indireta uma vez que não se revela viável proceder à verificação do 

extravasamento da água injetada nos coletores, pelo facto de estes se encontrarem enterrados (Bonito, 

2014; Ramos, 2018).   
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3.6.3. TESTE COM RECURSO A INJEÇÃO DE FUMO 

Este procedimento consiste na injeção de grandes quantidades de fumo não tóxico, sem odor ou 

partículas em suspensão, em troços de coletores limitados até 300 metros, através das caixas de visita, 

com vista à aferição da estanquidade dos elementos constituintes da rede (Almeida e Cardoso, 2010; 

Bonito, 2014). 

Esta técnica, de aplicação simples e custo reduzido, apresenta resultados positivos no que respeita à 

deteção de ligações prediais erróneas ou clandestinas. Adicionalmente, permite a aferição do(s) 

ponto(s) de entrada de infiltrações indiretas, se as anomalias estruturais tiverem dimensão significativa 

e se o solo permitir a passagem do fumo. Os resultados obtidos devem ser documentados com recurso 

a registos fotográficos, cuidadosamente identificados. A necessidade de supervisão e de cumprimento 

de vários pressupostos legais e de segurança, provocam a frequente oposição de entidades públicas 

e/ou privadas à implementação desta metodologia (Almeida e Cardoso, 2010; Bonito, 2014). 

Para além disso, este teste apresenta várias condicionantes: não poderá ser realizado após a ocorrência 

de precipitação, em situação de persistência de ventos fortes ou de neve e deverá ser concretizado em 

período diurno. O não cumprimento destas condicionantes inviabiliza a correta deteção de anomalias 

no sistema de drenagem (Bonito, 2014). 

 

3.6.4. TESTE COM RECURSO A TRAÇADOR 

O teste com recurso a elemento traçador, também conhecido por “dye test”, surge no seguimento dos 

testes de fumo, com o intuito de confirmar a existência de infiltração direta e/ou indireta no sistema de 

drenagem e de outras ligações não identificadas (Bonito, 2014). 

Compreende a utilização de um traçador não tóxico, biodegradável e inerte, a montante da ligação que 

se suspeita ser indevida, e que tinge a água residual com uma cor fluorescente. Em certas situações 

poderá ser adotada a utilização de sal diluído num pequeno volume de água, sendo a sua deteção 

efetuada através do registo do seu pico de concentração, com recurso a condutivímetro (Almeida e 

Cardoso, 2010; Bonito, 2014).  

Segundo I. Rodrigues (2017), tal procedimento permite a confirmação, através de inspeção visual, do 

contacto da água que circula na rede com o respetivo traçador. Esta técnica é aplicada em pontos 

específicos da rede, como pontos de confluência das bacias hidrográficas e/ou pontos nos quais incida 

a suspeita da existência de anomalias estruturais, definidos mediante a realização de estudo prévio do 

local. 

 

3.6.5. INSPEÇÃO VISUAL 

A inspeção visual, manual ou de vídeo (com recurso a circuito fechado de televisão, CCTV), 

possibilita a identificação das ligações existentes a determinada câmara de visita ou coletor e a 

realização da avaliação da sua integridade estrutural, bem como da rede na qual se insere (Almeida e 

Cardoso, 2010).  

Conforme referido, a aplicação desta técnica poderá recorrer à utilização de uma câmara CCTV, 

integrada num veículo robotizado, que se desloca pelo interior da rede e efetua a transmissão em 

tempo real da sequência de imagens captadas (Ramos, 2018).  
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Este método, de caráter qualitativo, possibilita a obtenção de informação relativa às causas e dimensão 

das afluências indevidas, pelo que se revela fundamental para a execução do correto diagnóstico e 

posterior seleção de opções de reabilitação (Almeida e Cardoso, 2010). 

A inspeção de caixas de visita permite efetuar a deteção de ligações indevidas. Por sua vez, a inspeção 

de redes prediais no decorrer da fase de construção ou de reabilitação de edificações revela-se, 

frequentemente, a única solução viável para a deteção e correção de anomalias (Almeida e Cardoso, 

2010).  

A inspeção de ligações de edifícios industriais reveste-se de particular interesse aquando da existência 

de suspeitas de descargas não controladas na rede pública (Almeida e Cardoso, 2010). 

Este procedimento revela vantagens perante as metodologias anteriormente descritas, no que respeita à 

segurança dos operadores, uma vez que evita a sua entrada em espaços confinados e o seu contato com 

gases tóxicos, e à qualidade e fiabilidade dos dados recolhidos (Bonito, 2014).  

 

3.6.6. LAMPING 

De acordo com Brandão (2015), este método envolve a introdução de uma câmara fotográfica através 

de uma caixa de visita, alinhada ao centro e conduzida com o auxílio de haste rígida, até à interseção 

com o coletor. Deste modo, será possível efetuar a deteção visual da intrusão de raízes e da 

acumulação de detritos, por exemplo. As desvantagens desta metodologia consistem nos factos de esta 

apenas proceder à filmagem de um reduzido troço de rede, a partir do seu ponto de acesso, e de limitar 

o diâmetro mínimo do coletor a inspecionar. Enquanto vantagens configuram-se a reduzida quantidade 

de equipamento necessário e a sua rápida execução. 

 

3.6.7. TÉCNICA ULTRASSÓNICA (SONAR) 

Esta técnica envolve a utilização de tecnologia recente e é aplicada de forma idêntica à inspeção de 

vídeo. Com base nos impulsos emitidos à superfície, por parte de um sonar, e na captação dos 

impulsos refletidos pela estrutura interna do coletor, em função do tempo de percurso, será possível 

construir uma representação visual da condição estrutural da rede de drenagem. A sua principal 

vantagem centra-se na possibilidade de permitir a sua implementação em seções cheias ou 

inacessíveis. Por oposição, as principais desvantagens consistem nos factos de esta técnica requerer 

equipamento especializado, bem como de equipamento de CCTV, uma vez que não permite realizar a 

identificação imediata de todos os tipos de anomalias estruturais como, por exemplo, a deteção de 

pontos de corrosão (Bonito, 2014). 

 

3.6.8. LASER-BASED PROFILING 

Este procedimento envolve o recurso à tecnologia laser com vista à determinação rigorosa da 

deterioração estrutural do coletor, da sua secção transversal e capacidade útil. Esta técnica consiste na 

projeção de um feixe laser ao longo da superfície interna do coletor, sendo que as suas alterações 

geométricas ocorrem consoante as irregularidades estruturais existentes. Posteriormente, estas 

alterações serão processadas por algoritmos com vista à determinação rigorosa das dimensões internas 

do coletor e à elaboração do seu perfil tridimensional. À semelhança da técnica ultrassónica (sonar), 

no sentido de se aprofundar esta avaliação, deverá ser efetuado o recurso posterior a equipamento de 

CCTV (Brandão, 2015). 
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3.6.9. ENSAIOS DE ESTANQUIDADE 

Os ensaios de estanquidade de componentes da rede de drenagem permitem a identificação da 

ocorrência de infiltração e exfiltração, sendo que, no geral, se realizam em sistemas novos, 

previamente à sua entrada em funcionamento. De acordo com a norma europeia NP EN 1610:2008, o 

ensaio pode ser efetuado com recurso a ar, água ou, menos frequentemente, vácuo (Brandão, 2015). 

Atualmente, revela-se possível recorrer a ferramentas de natureza robótica para efetuar o isolamento 

de troços ou de elementos constituintes da rede existente, através da sua selagem e interrupção da 

normal drenagem (Brandão, 2015). Contudo, pelo caráter extenso e trabalhoso de cada ensaio, apenas 

se efetua o recurso a esta metodologia, para componentes em funcionamento, em última instância 

(Almeida e Cardoso, 2010).  

 

3.6.10. INSPEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS PONTOS DE DESCARGA NOS MEIOS RECETORES 

A inspeção visual de coletores responsáveis pela descarga de efluentes para os meios recetores, 

complementada com amostragem, permite a obtenção de informação relevante para a deteção de 

afluências indevidas em sistemas separativos pluviais e em descarregadores de tempestade de sistemas 

separativos domésticos ou unitários. Será igualmente possível efetuar o levantamento de coletores não 

direcionados para a respetiva unidade de tratamento (Almeida e Cardoso, 2010). 

A etapa de identificação de descargas não controladas em meio recetor, provenientes de coletores 

separativos pluviais, revela-se bastante eficaz se efetuada na ausência de precipitação. Naturalmente, 

em tempo seco não será possível efetuar o despiste de afluências indevidas diretas (Almeida e 

Cardoso, 2010). 

Este exame poderá ser realizado visualmente ou complementado com a recolha de amostras do 

escoamento, com vista à posterior averiguação da existência de substâncias ou de microrganismos 

tipicamente presentes em águas de caráter residual (Almeida e Cardoso, 2010).  

Aquando da realização da inspeção visual, deverá ser efetuado o registo da existência de caudal, altura 

do escoamento, odores, cor, turvação ou matéria flutuante. A análise de amostras de água ou de 

sedimentos poderá ser executada com vista à determinação de vários parâmetros analíticos (Tabela 14) 

(Almeida e Cardoso, 2010). 

À semelhança das águas balneares, para os casos nos quais a monitorização da qualidade da água 

proveniente de descarga se efetua regularmente, os resultados obtidos permitem aferir a presença de 

descargas de águas residuais, sendo que à lista expressa na Tabela 14 podem ser anexados parâmetros 

analíticos que se revelem pertinentes consoante a natureza e condições específicas de cada caso 

(Almeida e Cardoso, 2010). 
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Tabela 14 – Parâmetros recomendados para a deteção de afluências indevidas em coletores (Almeida e Cardoso, 2010). 

Parâmetro Finalidade 

Condutividade Utilizado como indicador de sólidos dissolvidos. 

Amónia 
Concentrações elevadas podem indicar a presença de 

águas residuais. 

pH 

Valores muito elevados ou muito baixos podem 

derivar da existência de descargas de atividades 

comerciais ou industriais. 

Temperatura 

Em estação fria, temperaturas mais elevadas da massa 

de água descarregada podem derivar da presença de 

águas de origem doméstica ou industrial. 

Cloro (Cl) total 
Indicador de água de abastecimento (fugas de 

condutas, por exemplo). 

Potássio (Mg) 
Níveis elevados podem indicar a presença de águas 

residuais. 

Bactérias (E. coli ou E. enterococci) 
Indicador de contaminação fecal e, portanto, de águas 

residuais. 

 

3.7. PLANO NACIONAL DE MINIMIZAÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

De acordo com Brito et al. (2017), a “iAFLUI – Iniciativa Nacional para o Controlo de Afluências 

Indevidas nos Sistemas de Drenagem Urbana” constitui a primeira iniciativa colaborativa do LNEC, 

dedicada especificamente às EG de sistemas de drenagem, direcionada para a problemática das 

afluências indevidas. Neste âmbito, o projeto contou com a participação de 13 EG de serviços urbanos 

de drenagem de águas residuais, representativas do panorama nacional, com três objetivos 

fundamentais: 

− Capacitação da equipa da EG com competências em controlo de afluências indevidas; 

− Internalização na EG de um processo estruturado para as afluências indevidas; 

− Elaboração de diagnóstico e de plano para controlo de afluências indevidas. 

Com vista à garantia de uma ampla abordagem, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

metodológicos (Brito et al., 2017): 

− Consideração de três níveis de decisão, conforme as abordagens de gestão patrimonial das 

infraestruturas: estratégico, tático e operacional. Em cada nível, deverá inicialmente proceder-

se à definição de prioridades (“onde atuar”) e, em conjunto com as soluções desenvolvidas ("o 

que fazer”), concretizar o planeamento das intervenções (“quando fazer”); 

− Alinhamento com outros departamentos da entidade, para garantir a internalização das ações 

previstas na rotina da organização; 

− Adoção de uma visão integrada da área de cobertura, incluindo as interações entre sistema de 

água e meios recetores, a várias escalas de análise e subsistemas (global e setorial para cada 

sistema);  
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− Envolvimento de outros agentes, como por exemplo, gestores de serviços públicos, municípios 

e população local, com vista à sua formação e cooperação na implementação das soluções 

preconizadas para a resolução desta complexa problemática; 

− Conceção de um plano de controlo de afluências indevidas intrinsecamente articulado com 

outros instrumentos de gestão da organização; 

A estrutura metodológica proposta encontra-se assente em competências de metrologia, 

instrumentação, hidráulica, avaliação energética e gestão patrimonial de infraestruturas, aplicadas aos 

sistemas de drenagem de águas residuais. Na Tabela 15 apresenta-se a estrutura geral do projeto. 

 

Tabela 15 – Estrutura geral do projeto iAFLUI (Brito et al., 2017). 

Fase 0  

(Abril 2016) 

Arranque do projeto – programação e início da recolha 

de dados: 

− Definição de equipas e projeto de contacto na 

EG;  

− Definição de objetivos a atingir por cada EG; 

− Proposta de plano geral de atividades do projeto 

para cada EG. 

Fase 1  

(Maio – Outubro 2016) 

Planeamento estratégico e medição em tempo seco: 

− Identificação das áreas de análise funcionais do 

sistema a estudar;  

− Auditoria a equipamento de medição de caudal; 

− Processamento de dados de caudal e 

precipitação. 

Fase 2  

(Novembro 2016 – Fevereiro 2017) 

Planeamento tático e medição em tempo de chuva: 

− Identificação de padrões de tempo seco;  

− Identificação e caraterização de eventos de 

precipitação; 

− Identificação de afluências indevidas relevantes. 

Fase 3  

(Março – Junho 2017) 

Diagnóstico e definição de prioridades: 

− Cenários que influenciam a decisão; 

− Diagnóstico das afluências indevidas ao nível 

tático;  

− Hierarquização das áreas de análise;  

− Identificação de alternativas de intervenção. 

Fase 4  

(Julho – Outubro 2017) 

Definição de intervenções: 

− Benefícios esperados;  

− Identificação de recursos necessários; 

− Disseminação interna na EG do controlo de 

afluências indevidas; 

− Plano de controlo de afluências indevidas. 

 

Em suma, após conclusão do plano de controlo de afluências indevidas, consideram-se criadas 

condições para a sua implementação, que inclui a iniciação de um ciclo de melhoria contínua de 

monitorização e revisão. Esta iniciativa permitiu a consolidação de uma metodologia padrão para o 

controlo das afluências indevidas, estruturada e adaptável a diferentes contextos, com potencial de 

aplicação a outras entidades que pretendam desenvolver os seus planos de ação específicos (Brito et 

al., 2017). 
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3.8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

3.8.1. GENERALIDADES 

Apesar de não ser objeto de estudo da presente Dissertação, revela-se fundamental efetuar esta 

abordagem, uma vez que a etapa de avaliação do desempenho tem vindo a merecer relevância em todo 

o mundo, pela crescente preocupação em efetuar a utilização sustentável dos recursos disponíveis, 

quer naturais, quer económico-financeiros. No domínio industrial, revela-se frequente a produção de 

relatórios anuais das empresas nos quais se expressa a avaliação do seu desempenho, com base na 

aplicação de metodologias de avaliação da produção, operação do equipamento e dos recursos 

humanos, por exemplo (Cardoso, 2008). 

Segundo Cavaco (1998), a exigência crescente por parte dos clientes ou consumidores e da legislação 

e a preocupação inerente à correta gestão financeira, obrigam as empresas e prestadores de serviços a 

uma constante atualização e esforço contínuo de implementação de melhorias significativas, que 

permitam o acompanhamento das tendências de mercado e o estrito cumprimento da legislação em 

vigor. A adoção de metodologias de caraterização do desempenho permitem uma definição integrada 

dos aspetos que devem ser avaliados, com vista à obtenção de completo controlo e compreensão 

acerca do modo como se desenvolve determinada atividade e ao apoio à etapa de tomada de decisão 

sobre ações corretivas ou melhorias a implementar. 

A terminologia não é universal nesta área, pelo que se revela necessária a clarificação de determinados 

conceitos (Cardoso, 2008): 

− Medida de desempenho: caraterização quantitativa ou qualitativa do desempenho, sendo que 

traduz um determinado efeito de funcionamento de um sistema ou organização e corresponde 

a um certo aspeto do desempenho cuja medição poderá ser realizada (número total de 

obstruções em coletores, por exemplo); 

− Indicador de desempenho: valor ou caraterística particular utilizada para a medição do efeito 

ou resultado, um parâmetro útil na determinação do grau em que uma organização ou sistema 

atinge a sua finalidade ou informação operacional que fornece indicações acerca do 

desempenho ou condição de uma organização ou sistema (número de obstruções por unidade 

de comprimento de coletor, por exemplo); 

− Objetivo de desempenho: declaração do resultado desejável de uma organização ou 

atividade, ou nível de desempenho desejável, expresso através de um objetivo tangível e 

mensurável, em relação aos quais o desempenho real poderá ser comparado, incluindo normas, 

valores ou taxas quantitativas (número anual de obstruções por cada 10km de coletor deverá 

ser inferior a três, por exemplo). 

O indicador de desempenho configura um instrumento de apoio à monitorização da eficiência e da 

eficácia de uma entidade que simplifica a avaliação que de outro modo seria complexa e subjetiva. A 

eficiência quantifica até que ponto os recursos disponíveis se utilizam de forma otimizada para a 

produção do serviço, enquanto a eficácia quantifica a concretização dos objetivos de gestão e do nível 

de serviço, previamente declarados ou requeridos (Cardoso, 2008).  

De acordo com Matos et al. (2003), as principais vantagens decorrentes da aplicação de indicadores de 

desempenho, na ótica das EG de serviços de drenagem de águas residuais podem ser sistematizadas 

em:  

− Apoio às atividades de estruturação e de planeamento estratégico; 

− Promoção da melhoria da qualidade e da capacidade de resposta atempada por parte dos 

gestores; 
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− Monitorização dos efeitos decorrentes das opções de gestão; 

− Fornecimento de informação relevante para o apoio à abordagem pró-ativa da gestão, em 

alternativa a uma gestão reativa; 

− Identificação de pontos fortes e fracos de unidades operacionais ou de setores regionais da 

organização; 

− Apoio à implementação de procedimentos de “benchmarking”, tanto internos à EG para 

efeitos de comparação do desempenho de diferentes setores ou subsistemas, como externos, 

para comparação com outras entidades similares que atuem em zonas geográficas distintas; 

− Aquisição de informação fiável de natureza científica, técnica e financeira para a realização de 

auditorias e apoio à previsão de possíveis efeitos da implementação de recomendações que 

destas resultem. 

Conforme referido, os indicadores de desempenho podem ser utilizados neste âmbito com vista à 

avaliação do histórico de evolução da EG em termos de desempenho, num contexto individual, 

regional ou nacional. A análise evolutiva dos valores obtidos poderá evidenciar a melhoria ou 

deterioração do seu desempenho e possibilitar a implementação antecipada de medidas corretivas com 

vista à prevenção da ocorrência de anomalias na prestação do serviço. Aquando da construção de 

novos sistemas de drenagem e saneamento de águas residuais, torna-se possível efetuar a verificação 

de conformidade dos sistemas recém concebidos no exercício das suas funções, quando comparados a 

sistemas pré-existentes. De salientar que servem igualmente de apoio aos decisores na atribuição de 

recursos para a determinação de áreas chave nas quais se revela necessário investir na recolha de 

dados (Cardoso, 2008). 

Mediante a entrada em vigor do Decreto-Lei nº. 194/2009, de 20 de agosto, todas as EG de serviços 

municipais e intermunicipais, independentemente do modelo de gestão adotado, encontram-se sujeitas 

a um regime mais uniforme no que respeita à capacidade de intervenção da ERSAR. O modelo de 

regulação implementado pretende igualmente incentivar boas práticas de monitorização, de registo e 

de processamento de dados e contribuir para a consolidação de uma cultura de informação, concisa e 

credível (ERSAR, 2020).  

A implementação de sistemas de gestão da qualidade, centrada nos procedimentos e estrutura da 

organização, é geralmente baseada em orientações definidas por normas ISO (International Standards 

Organisation). O sistema de avaliação da qualidade dos serviços de saneamento de águas residuais em 

vigor, desenvolvido pela ERSAR, foi desenvolvido por forma a estar alinhado com a norma ISO 

24500 (ISO 24511, neste caso). A sua aplicação visa à garantia da sustentabilidade e da execução de 

práticas ambientalmente corretas ao nível do serviço prestado (Cardoso, 2008). 

Deste modo, o sistema de indicadores de avaliação da qualidade do serviço inclui um conjunto de 

indicadores distribuídos pelos seguintes objetivos (ERSAR, 2020): 

− Adequação da interface com o utilizador, a avaliar com base nos critérios de acessibilidade 

(física e económica) e de qualidade do serviço prestado aos utilizadores; 

− Sustentabilidade da gestão do serviço, a avaliar com base nos critérios de sustentabilidade 

económica do serviço, de sustentabilidade infraestrutural e de produtividade física dos 

recursos humanos;  

− Sustentabilidade ambiental, a avaliar de acordo com os critérios de eficiência na utilização dos 

recursos ambientais e na prevenção da poluição. 

A Figura 9 ilustra esquematicamente os componentes do respetivo sistema e os fluxos de dados que 

ocorrem. Deste modo, será possível constatar que a avaliação executada assenta na implementação de 

um sistema constituído por um conjunto de indicadores de qualidade, bem como por informação de 
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apoio à interpretação dos resultados, composta pelo perfil da entidade gestora, pelo perfil do sistema, 

por outros fatores de contexto não incluídos e dados de base que alimentam esta informação. Define-se 

enquanto perfil do sistema as principais caraterísticas que descrevem o conjunto de infraestruturas e 

meios tecnológicos de suporte ao serviço prestado (ERSAR, 2020). 

 

 

Figura 9 – Componentes do sistema de avaliação da qualidade do serviço (ERSAR, 2020). 

 

Conforme referido, os indicadores de qualidade do serviço encontram-se expressos por rácios entre 

dados fornecidos pela EG, sendo que podem ser adimensionais ou intensivos. A cada indicador 

corresponderá uma regra de processamento, que especifica todos os dados necessários ao cálculo, a 

unidade em que devem ser expressos e a respetiva combinação algébrica. O denominador relativo ao 

cálculo deve representar uma dimensão do sistema em estudo ou da EG. O uso de denominadores 

suscetíveis de variarem substancialmente, em intervalos de um ano, por fatores externos à EG 

(consumo anual de água, por exemplo) deve ser evitado, a não ser que este se reflita no numerador na 

mesma proporção (ERSAR, 2020). 

No ano de 2000, a Direção Geral do Ambiente (DGA) apresentou uma proposta de sistema de 

indicadores de desenvolvimento sustentável, com vista à sua aplicação a nível nacional, que 

contemplava um conjunto de 132 indicadores, dos quais 72 possuíam caráter ambiental, 29 caráter 

económico, 22 caráter social e 9 caráter institucional (Cardoso, 2008).  

Na sequência da publicação dos novos planos estratégicos aprovados para o setor da água 

(“PENSAAR 2020”), a ERSAR procedeu à elaboração da 3ª geração do sistema de avaliação da 

qualidade do serviço, que apresenta um conjunto de indicadores adaptado ao horizonte 2020 (Tabela 

16) (ERSAR, 2020). 

As EG devem realizar um processo prévio de seleção dos indicadores de desempenho e de informação 

de contexto relevantes para o seu caso específico, de acordo com os objetivos estabelecidos, uma vez 

que não necessitam de proceder à utilização simultânea de todos os indicadores propostos. 

Individualmente, cada indicador requer (ERSAR,2020): 

− Definição rigorosa, com atribuição de significado conciso e interpretação inequívoca; 

− Possibilidade de cálculo pela globalidade das EG sem necessidade de esforço suplementar; 

− Possibilidade de verificação no âmbito de auditorias;  
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− Medição quantificada, objetiva e imparcial sob um aspeto específico da qualidade do serviço, 

de modo a evitar julgamentos subjetivos. 

 

Tabela 16 – Indicadores de qualidade do serviço de saneamento de águas residuais urbanas (ERSAR, 2020). 

Indicadores de qualidade do serviço de saneamento de águas residuais urbanas Alta Baixa 

Adequação da interface com o utilizador   

Acessibilidade do serviço aos utilizadores   

AR01 – Acessibilidade física do serviço através das redes fixas (%)   

AR02 – Acessibilidade económica do serviço (%)   
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores   

AR03 – Ocorrência de inundações 

[n.º/(100 km de coletor.ano)] 

[nº./(1000 ramais.ano)] 

 

 
 

 

 

AR04 – Resposta a reclamações e sugestões (%)   

Sustentabilidade da gestão do serviço   

Sustentabilidade económica    

AR05 – Cobertura dos gastos (%)   

AR06 – Adesão ao serviço (%)   
Sustentabilidade infraestrutural   

AR07 – Reabilitação de coletores (%/ano)   

AR08 – Ocorrência de colapsos estruturais em coletores [n.º/(106 m3.ano)]   
Produtividade física dos recursos humanos   

AR09 – Adequação dos recursos humanos 

[n.º/(106 m3.ano)] 

[n.º/(100 km.ano)] 
 

 

 

Sustentabilidade ambiental    

Eficiência na utilização de recursos ambientais   

AR10 – Eficiência energética de instalações elevatórias [(kWh/(m3.100 m)]   
Eficiência na prevenção da poluição   

AR11 – Acessibilidade física ao tratamento (%)   

AR12 – Controlo de descargas de emergência (%)   

AR13 – Cumprimento da licença de descarga (%)   

AR14 – Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%)   

 

Do ponto de vista coletivo, estes indicadores procuram garantir os seguintes requisitos (ERSAR, 

2020):  

− Representação global dos principais aspetos da qualidade do serviço; 

− Ausência de sobreposição em significado ou objetivos entre indicadores; 

− Referência aos mesmo período temporal; 

− Referência à mesma zona geográfica, que deve estar bem delimitada e coincidir com a área de 

intervenção da EG em estudo; 

− Aplicabilidade a EG com características e graus de desenvolvimentos distintos e diversos. 

De salientar que as EG devem procurar elaborar e/ou adotar os indicadores que considerem 

necessários para que o estudo realizado se revele o mais abrangente e adequado possível a cada caso 

(ERSAR, 2020). 

Em termos de regulação, esta entidade (ERSAR) não possui qualquer indicador que permita avaliar de 

modo direto o efeito das afluências indevidas. Contudo, a ocorrência deste fenómeno poderá provocar 

impactos indiretos nos restantes indicadores desenvolvidos (ERSAR, 2020). 
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3.8.2. INDICADORES DE DESEMPENHO ESPECÍFICOS  

De modo a efetuar a avaliação quantitativa desta problemática e a determinação da sua origem, sempre 

que se proceda à monitorização de caudais e/ou de precipitação, será recomendável que se efetue o 

processamento dos dados recolhidos (Almeida e Cardoso, 2010). 

Para cada ponto e instante de registo, devem ser obtidos os valores para o caudal mínimo diário, médio 

diário e máximo diário, expressos em metros cúbicos por segundo. Deverá, então, executar-se o 

processamento de dados, sendo que, para tal, se deverá efetuar o cálculo de médias e quartis para a 

totalidade das séries de medições de caudal em cada ponto de medição, em períodos com ocorrência 

de precipitação e em períodos de tempo seco (preferencialmente à escala anual). A análise dos 

resultados obtidos deverá contabilizar as condições locais e a flutuação de parâmetros determinantes à 

sua ocorrência como, por exemplo, a variação da população (Almeida e Cardoso, 2010). 

Por outro lado, deverá proceder-se ao desenvolvimento de indicadores de desempenho específicos 

para afluências indevidas baseados em informação que se encontre atualmente na posse da EG. Na 

Tabela 17 encontram-se expressos propostas de indicadores específicos para a avaliação da infiltração 

com base nos registos obtidos para o caudal mínimo.  

 

Tabela 17 – Indicadores de desempenho para a infiltração, calculados com base no caudal mínimo diário (adaptado de 

Almeida e Cardoso, 2010). 

Designação Indicador (Unidade) Definição 

Caudal mínimo = f (Infiltração) 

ID1 
𝑄𝑚𝑖𝑛𝑑𝑡𝑠

𝑄𝑠𝑐
 (%) 

Utilização da capacidade da secção cheia pelo valor do 

caudal mínimo diário de tempo seco. 

ID2 
𝑄𝑚𝑎𝑥𝑑𝑡𝑠

𝑄𝑠𝑐
 (%) Utilização da capacidade da secção cheia. 

ID3 
𝑄𝑚𝑖𝑛𝑑𝑡𝑠

𝑄𝑚𝑡𝑠
 (%) 

Proporção do caudal mínimo diário de tempo seco no 

caudal médio de tempo seco. 

ID4 
𝑄𝑚𝑎𝑥𝑑𝑡𝑠

𝑄𝑚𝑡𝑠
 (-) 

Relação entre o caudal máximo diário de tempo seco e o 

caudal médio de tempo seco. 

ID5 
𝑄𝑚𝑖𝑛𝑑𝑡𝑠

𝐿𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟
 (m3/dia/km) 

Caudal mínimo diário de tempo seco por unidade de 

comprimento do coletor. 

 

Na Tabela 18 encontram-se expressas propostas de indicadores específicos para afluências indevidas 

de origem pluvial à rede doméstica, calculados com base em registos de precipitação. 
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Tabela 18 – Indicadores de desempenho para afluências indevidas pluviais à rede doméstica, calculados com base em registos 

de precipitação (adaptado de Almeida e Cardoso, 2010). 

Designação Indicador (Unidade) Definição 

ID6 
𝑄𝑚𝑎𝑥𝑡𝑐

𝑄𝑠𝑐
 (%) 

Utilização da capacidade da secção cheia em tempo de 

chuva. 

ID7 
𝑉𝑡𝑐

𝑉𝑚𝑡𝑠
 (-) 

Proporção do volume de escoamento em tempo de chuva 

relativamente ao de tempo seco. 

ID8 
𝑉𝑡𝑐−𝑉𝑚𝑡𝑠

𝑉𝑝𝑢
 (%) Proporção do volume de escoamento que indevidamente 

aflui ao sistema relativamente à precipitação útil. 

 

Por último, na Tabela 19 encontram-se expressas propostas de indicadores para afluências indevidas 

de origem doméstica ou industrial à rede pluvial.   

 

Tabela 19 – Indicadores de desempenho para afluências indevidas de origem doméstica ou industrial à rede pluvial (adaptado 

de Almeida e Cardoso, 2010). 

Designação Indicador (Unidade) Definição 

ID9 
𝑄𝑚𝑎𝑥𝑡𝑠

𝑄𝑠𝑐
 (%) Utilização da capacidade da secção cheia em tempo seco. 

ID10 
𝑉𝐴𝑅𝐷

𝑉𝑆𝑃
 (%) 

Proporção do volume de escoamento que indevidamente 

aflui ao sistema relativamente ao volume total escoado no 

período de tempo. 

 

em que,  

𝐿𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟  – Comprimento total de coletor a montante do ponto de medição (km); 

𝑄𝑚𝑖𝑛𝑑𝑡𝑠 – Caudal mínimo diário de tempo seco (m3/s); 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑑𝑡𝑠 – Caudal médio diário de tempo seco (m3/s); 

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑑𝑡𝑠 – Caudal máximo diário de tempo seco (m3/s); 

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑡𝑐 – Caudal máximo ocorrido no evento de precipitação (m3/s); 

𝑄𝑚𝑡𝑠 – Caudal médio de tempo seco (m3/s); 

𝑄𝑠𝑐 – Caudal de secção cheia (m3/s); 

𝑉𝐴𝑅𝐷 – Volume total de águas residuais afluentes ao sistema separativo pluvial no período em análise 

(m3); 

𝑉𝑡𝑐 – Volume de água no evento de precipitação (m3); 

𝑉𝑚𝑡𝑠 – Volume médio de águas residuais de tempo seco (m3); 

𝑉𝑝𝑢 – Volume de precipitação útil caído na bacia (m3). Calculado considerando o produto 𝐴𝐼𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 × 𝑃𝑢, 

sendo 𝐴𝐼𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 (ha) a área impermeável de drenagem pluvial da bacia e 𝑃𝑢 (mm) a precipitação útil caída na bacia; 

𝑉𝑆𝑃 – Volume total afluente ao sistema separativo pluvial no período em análise (m3). 
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De referir que os indicadores ID1 a ID5 e ID9 devem ser calculados diariamente para o período de 

tempo de seco em estudo e, conforme referido, devem ser calculadas as médias e os quartis para a 

totalidade da série de medições. Naturalmente, os indicadores ID6 a ID8 devem ser calculados em 

cada evento pluviométrico que decorra no período em análise. Por sua vez, o indicador ID10 deverá 

ser calculado para intervalos temporais representativos como, por exemplo, intervalos anuais (Almeida 

e Cardoso, 2010).  

A análise de resultados deverá ser complementada com a informação recolhida através de inspeções e 

testes realizados nas áreas em estudo. Contudo, na ausência de informação, estes indicadores podem 

ser calculados com base em valores obtidos através da aplicação de modelos matemáticos (Almeida e 

Cardoso, 2010).  

Os objetivos definidos para cada indicador devem ter em consideração as metas operacionais do 

sistema e condições de vulnerabilidade do local em análise.  

A aplicação dos critérios definidos no RGSPPDADAR, num contexto genérico de exploração de 

sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, não se configura enquanto instrumento de 

apoio à decisão de utilização frequente por parte das EG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

75 

 

 

 

 

4 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O quarto capítulo procede à apresentação da metodologia utilizada com vista à quantificação de 

afluências indevidas admitidas em ETAR, para o período de um ano, e à tradução desta ocorrência em 

termos de custos operacionais e de emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera.  

No sentido de promover a fácil compreensão do texto, a metodologia implementada encontra-se 

sintetizada em três fases, enumeradas na Tabela 20.   

 

 Tabela 20 – Quadro resumo de cada fase da metodologia proposta para a estimativa de caudais indevidos afluentes à ETAR 

de Ermesinde e Alfena. 

Fase Procedimento 

I Recolha e análise de dados de precipitação e de caudais de água residual admitidos à ETAR em 

estudo. 

II Aplicação de metodologias de quantificação de afluências indevidas diretas e indiretas. Análise 

de sensibilidade. Comparação dos resultados obtidos entre os distintos métodos aplicados e 

períodos analisados. 

III Quantificação de consumos energéticos associados ao tratamento de caudais indevidos. 

Conversão em emissões de CO2 (ton CO2eq/kWh). Determinação do custo operacional total de 

tratamento. 

 
 

A presente metodologia foi aplicada ao caso de estudo da ETAR de Ermesinde e Alfena, que será 

descrito no Capítulo 5 desta Dissertação. 

 

4.2. FASE I – RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS DE EXPLORAÇÃO DA ETAR 

A primeira fase da elaboração de um plano de quantificação, monitorização e prevenção de caudais 

excedentários afluentes à ETAR inicia-se através da consciencialização da EG da possível existência 

de afluências indevidas e das consequências associadas à sua ocorrência (Coelho, 2013). 

Com vista ao adequado tratamento dos dados recolhidos, deverá proceder-se à sua análise prévia, uma 

vez que se poderá detetar a existência de várias falhas na operação dos equipamentos, provocadas por 

avarias ou interrupções do seu funcionamento. 

Por vezes, poderá subsistir a falta de automação relativamente ao armazenamento de dados de 

exploração em formato digital, sendo estes valores obtidos através do preenchimento manual diário de 

folhas de registo, por parte dos operadores (Figueiredo, 2018). 
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Para a concretização do presente estudo, procedeu-se à transposição dos valores fornecidos para uma 

base de dados digital em formato EXCEL. Posteriormente, efetuou-se a seleção dos dados disponíveis 

referentes ao período de análise pretendido (escala anual). Uma vez que os registos obtidos 

apresentavam caráter horário, efetuou-se a sua conversão para perfil diário (Equação 26). Deste modo, 

foram obtidos os caudais diários afluentes à ETAR no período disposto pelos registos facultados. 

 

𝑄𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 (
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) =  𝑡=1

24
𝑄(𝑡)                                                                                                                           (Eq.26)           

 

em que, 

𝑄𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 – Caudal total afluente à ETAR para o dia em análise (m3/dia); 

𝑄(𝑡) – Caudal afluente à ETAR no instante t para o dia em análise (m3/h); 

𝑡 – Instante do dia em análise (h). 

 

A disponibilidade de dados para diversos intervalos anuais revela-se fundamental, uma vez que 

possibilita a comparação e corroboração dos resultados obtidos. Naturalmente, quanto mais elevada se 

exibir a quantidade e a fiabilidade dos dados fornecidos, mais elevada será a qualidade da 

interpretação dos valores calculados e a eficácia das medidas de mitigação implementadas. 

 

4.3. FASE II – QUANTIFICAÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

No sentido de melhor se compreender o contexto no qual se verifica a ocorrência desta problemática, 

bem como a sua extensão nas infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais, procedeu-

se inicialmente à caraterização geográfica da sub-bacia hidrográfica na qual estas se encontram 

implementadas. 

Posteriormente, com vista à determinação da sua magnitude, efetuou-se a seleção e aplicação de dois 

métodos de quantificação de afluências indevidas diretas e indiretas para sistemas de drenagem de 

águas residuais em fase de exploração, mencionados no capítulo anterior: Método do Triângulo e 

Método do Mínimo Móvel. 

Tal seleção resulta da intenção de efetuar a análise comparativa de metodologias distintas do ponto de 

vista da contabilização da influência direta ou indireta da ocorrência de eventos pluviométricos no 

incremento dos caudais residuais afluentes à ETAR.  

Com recurso à informação quantitativa referente aos caudais domésticos produzidos e captados nas 

sub-bacias contribuintes, fornecidos pela EG, e aos registos de população disponibilizados através do 

mais recente Recenseamento Geral da População elaborado pelo INE (Instituto Nacional de 

Estatística), determinou-se a produção diária de águas residuais por cada habitante residente nas 

freguesias servidas pela ETAR. 

Após a implementação de ambos os métodos, deverá realizar-se a análise de sensibilidade com vista à 

aferição da preponderância de determinados parâmetros, arbitrados ou não, como o fator de afluência à 

rede e a capitação, na quantificação de afluências indevidas à rede drenagem. Tal análise é realizada 

através da construção de tabela de dupla entrada e da aplicação da ferramenta de EXCEL “Teste de 

hipótese”.  
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4.4. FASE III – QUANTIFICAÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO. CUSTO TOTAL DE TRATAMENTO E 

EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

4.4.1. CONSUMO ENERGÉTICO E CONVERSÃO EM UNIDADES MONETÁRIAS 

Previamente à descrição das etapas executadas, revela-se pertinente efetuar a contextualização da 

necessidade de quantificação dos consumos energéticos e custos operacionais totais, associados ao 

tratamento de caudais indevidos. 

De acordo com Matos et al. (2014), o crescimento demográfico registado é responsável pelo abrupto e 

excessivo aumento das necessidades hídricas da população e, consequentemente, pelo acréscimo do 

consumo energético e da emissão de gases de efeito estufa (GEE). Tal relação encontra-se reforçada 

no estudo realizado por Ramos et al. (2010), que refere a coincidência temporal dos períodos de pico 

do consumo de recursos hídricos e energéticos. 

Goldstein & Smith (2002) referem também que o consumo energético do setor da água tem vindo a 

aumentar e que este incremento se configura prejudicial à mitigação das alterações climáticas e ao 

desenvolvimento sustentável da sociedade moderna.  

A etapa de tratamento de águas residuais poderá apresentar consumos energéticos globais 

consideráveis, dependendo da localização e dimensão da ETAR, da população servida, das 

caraterísticas físicas e químicas da água residual, do grau de complexidade do tratamento executado e 

da finalidade da água tratada (Matos et al., 2014).   

Várias formas de energia são utilizadas no decorrer do conjunto de processos e operações unitárias de 

tratamento. Dada a vasta predominância da utilização de energia elétrica, em diversos estudos 

realizados apenas se verifica a análise e quantificação desta parcela, pelo que se deverá proceder 

igualmente à investigação e quantificação das parcelas relativas à energia química, manual e fóssil 

envolvidas nesta etapa, com vista ao aumento da eficiência da sua utilização (Matos et al., 2014). 

Segundo Rothausen & Conway (2011), a quantificação dos consumos energéticos e das emissões de 

GEE associadas ao tratamento de águas residuais não se revelam devidamente contabilizados ao nível 

de gestão do setor. Deste modo, será fundamental proceder à identificação e compreensão do papel da 

energia em todos os processos dos ciclos urbano e industrial da água, bem como procurar efetuar a 

inclusão da perspetiva energética na gestão integrada dos recursos hídricos com vista à elaboração de 

estratégias de otimização da sua inter-relação e de redução de emissões de CO2. 

Deste modo, com base no trabalho desenvolvido por Matos et al. (2014), expresso na Tabela 21, 

procedeu-se ao cálculo dos consumos energéticos relativos ao tratamento dos caudais resultantes de 

afluências indevidas de acordo com as caraterísticas do tratamento realizado. Tal cálculo recorre a 

intervalos de valores obtidos pelos autores mediante revisão bibliográfica. 

No que respeita à quantificação dos custos totais (energia e reagentes) associados ao tratamento dos 

caudais excedentários, recorreu-se ao trabalho elaborado por Marques (2010) que quantifica o custo de 

tratamento para cada m3 de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena em 0,019 €/m3. Contudo, 

no sentido de atualizar este custo, após contato com outra EG, apurou-se o valor de 0,04 €/m3.  
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Tabela 21 – Valor mínimo e máximo para o consumo energético de cada etapa de tratamento de águas residuais em ETAR 

(Matos et al., 2014). 

 
Etapa de tratamento 

Consumo de energia (kWh/m3) 

Mín. Máx. 

ETAR 

Tratamento Primário 

Gradagem 
0,01 0,37 

Sedimentação 

Tratamento Secundário 

Sistema de Lamas Ativadas 0,10 1,89 

Tratamento Terciário 

Remoção de Nutrientes 0,23 10,55 

Desinfeção 

UV-B ou Cloro 0,0 0,066 

Transporte (condução para destino final) 0,002 0,007 

 

4.4.2. EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO  

De modo idêntico ao subcapítulo anterior, será relevante proceder ao enquadramento prévio da 

seguinte análise. 

De acordo com Kweku et al. (2017), o “efeito de estufa” é um fenómeno essencial à manutenção da 

temperatura superficial que possibilita a existência de vida no Planeta Terra. A sua designação advém 

da similaridade que apresenta ao mecanismo de captura de radiação solar que se encontra na base do 

funcionamento de uma estufa.  

A radiação solar (UV) que atravessa as sucessivas camadas gasosas envolventes do planeta e que não 

sofre absorção pelo ozono (cujo pico de concentração ocorre na estratosfera), incide na superfície 

terrestre e pode ser novamente absorvida ou refletida para a atmosfera (cerca de 30%) (Kweku et al., 

2017).  

Segundo Smoot & Baxter (2003), o “efeito de estufa” resulta da interação entre a radiação refletida 

pela superfície terrestre e gases como vapor de água (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonetos (CFC), hidroclorofluorcarbonetos (HCFC), 

perfluorcabonetos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6). À exceção do vapor de água, cuja 

concentração poderá variar substancialmente pela ocorrência de condensação, estes gases revelam-se 

bastante estáveis devido ao seu caráter inerte. 

A radiação infravermelha, localizada na região não visível do espetro eletromagnético que se encontra 

adjacente a elevados comprimentos de onda, é absorvida pelos átomos constituintes destes gases.  

De acordo com os princípios da física quântica, verifica-se a transformação da energia proveniente da 

radiação em energia cinética, da qual resulta a intensificação da vibração dos átomos e a manutenção 

da temperatura nas camadas atmosféricas próximas à superfície terrestre (troposfera e estratosfera) 

(Kweku et al., 2017). 
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Naturalmente, o aumento da concentração de GEE na atmosfera conduz ao incremento da temperatura 

média dos oceanos e da atmosfera terrestre (fenómeno designado por “aquecimento global”) e ao 

agravamento das consequências provocadas pelas alterações climáticas: subida do nível médio das 

águas do mar, acidificação das massas de água oceânicas, intensificação de fenómenos climáticos 

extremos, entre outras (Kweku et al., 2017). 

Segundo Pituco (2017) as ETAR constituem-se enquanto foco de emissão direta e indireta de GEE. As 

emissões diretas encontram-se associadas aos processos biológicos de degradação da matéria orgânica, 

como os que ocorrem nos sistemas de lamas ativadas e nos digestores anaeróbios, que são 

responsáveis pela emissão de N2O, CO2 e CH4. As emissões indiretas resultam dos GEE relativos à 

produção de energia elétrica e à produção e transporte de produtos químicos consumidos nos 

diferentes processos para o tratamento de águas residuais.  

De acordo com o portal PORDATA, para o ano de 2018, o setor dos resíduos (no qual se integram as 

águas residuais) emitiu 4 570 ton de CO2eq para a atmosfera (cerca de 7 % do total nacional de 

emissões de GEE). Sweetapple et al. (2014) responsabilizam as etapas de drenagem, condução e 

tratamento de água residual por 56% das emissões totais de GEE afetas ao setor da água. 

Deste modo, revela-se necessária a otimização da etapa de tratamento com vista à redução das 

emissões associadas e ao cumprimento das metas de redução estabelecidas à escala nacional e 

internacional. No Plano Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) 

encontra-se expresso o objetivo para o setor dos resíduos de redução de emissões de GEE em 26%, 

face a 2005. No Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), Portugal assume o 

compromisso de atingir o equilíbrio entre as emissões antropogénicas e a remoção por sumidouros de 

GEE – “balanço zero”.  

Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG, 2018), relativamente às emissões do Sistema 

Eletroprodutor, foram registados os valores de 252,2 gCO2eq/kWh para o ano de 2015 e de 238,0 

gCO2eq/kWh para o ano de 2016, em Portugal Continental. 

A quantificação de emissões é realizada através da Equação 27: 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐴𝐼 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜       (Eq.27)                                                                                                                                   

 

Em que, 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 – Emissão anual de CO2 para a atmosfera, resultante do processo de tratamento de caudais 

indevidos (gCO2eq); 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐴𝐼 – Caudal anual de afluências indevidas tratado em ETAR (m3); 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 – Consumo energético unitário do tratamento do caudal afluente à ETAR 

(kWh/m3); 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 – Massa de CO2 emitida para a atmosfera pelo Setor Electroprodutor com vista à produção 

de 1 kWh de energia (gCO2eq/kWh). 

Apesar de não utilizado na presente Dissertação, considera-se pertinente referir que a Associação 

Portuguesa de Energias Renováveis (APREN, 2020) indica no seu boletim de energias renováveis, 

publicado no mês de Maio de 2020, que neste mês se registou o valor de 111 gCO2eq/kWh (cerca de 

metade do valor registado no período homólogo do ano passado, 213 gCO2eq/kWh).  
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5 

CASO DE ESTUDO 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O quinto capítulo procede à caraterização pormenorizada do caso de estudo, centrado na ETAR de 

Ermesinde e Alfena, e à descrição geral da EG responsável pelo fornecimento dos dados necessários à 

realização da presente investigação. No final, será aplicada a metodologia definida e concretizada a 

análise de resultados. 

 

5.2. CONCELHO DE VALONGO 

5.2.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

O concelho de Valongo pertence à Área Metropolitana do Porto (AMP) e localiza-se no Noroeste de 

Portugal continental, entre a faixa litoral e os vales do Sousa e do Tâmega. Pertence à região 

hidrográfica do Douro, especificamente à bacia secundária do Rio Sousa e à sub-bacia do Rio Ferreira. 

Composto pelas freguesias de Alfena, Ermesinde, Valongo e pela união de freguesias de Campo e 

Sobrado, estabelece fronteira a sudoeste com Gondomar, a Oeste com a Maia e a Nordeste com os 

concelhos de Santo Tirso, Paços de Ferreira e Paredes. 

A Direção Geral do Território refere que o concelho de Valongo possui a área total de 75,1 km2 e que 

representa cerca de 4,7% da superfície total da Área Metropolitana do Porto (AMP).  

Através do último Recenseamento da População e da Habitação, realizado pelo INE no ano de 2011, 

foram registados 93 858 habitantes detentores de residência oficial no concelho (habitantes 

residentes). 

De acordo com a Câmara Municipal de Valongo (CMV, 2014), a freguesia de Ermesinde apresenta o 

maior número de habitantes residentes do concelho (41%), apesar de possuir a menor área (7,9 km2). 

Por oposição, a união das freguesias de Campo e Sobrado apresenta o segundo menor valor de 

habitantes residentes do concelho (17%), embora lhe seja atribuída a maior fração da área concelhia 

total (30,2 km2). Tal facto advém essencialmente da existência nesta região das principais áreas 

empresariais do concelho. 

Valongo configura-se como território-chave na ligação entre o litoral e o interior da região Norte do 

País, através das vias de comunicação rodoviária (IP4) e ferroviária (linha ferroviária do Douro). 

Apesar deste canal de circulação Este-Oeste, apresenta igualmente relevância ao nível do fluxo 

regional Norte-Sul, pelo facto de que o principal canal ferroviário da região Norte atravessar a 

freguesia de Ermesinde e pela existência no subsolo de um dos dois principais gasodutos do País 

(estabelece a ligação entre os distritos de Braga e Setúbal) (CMV, 2014). 
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A elevada proximidade do concelho às principais infraestruturas de apoio ao transporte internacional 

de passageiros e mercadorias (aeroporto do Porto e Porto de Leixões), contraria a sua conotação 

periférica, frequentemente associada à sua localização na franja oriental da AMP (CMV, 2014).  

De acordo com Gonçalves (2013), a distribuição dos recursos hídricos encontra-se diretamente 

relacionada com a variabilidade climática e caraterísticas geológicas da região. 

Segundo o Plano Diretor Municipal, elaborado pela Câmara Municipal de Valongo (CMV, 2014), a 

rede hidrográfica do concelho encontra-se estruturada pelo Rio Leça e Rio Ferreira.  

O Rio Leça nasce no Monte de Santa Luzia (concelho de Santo Tirso), a sua bacia hidrográfica possui 

147 km2 e apresenta cerca de 52 km de extensão. No interior do concelho de Valongo atravessa as 

freguesias de Alfena e de Ermesinde.  

Por sua vez, o Rio Ferreira nasce em Paços de Ferreira e constitui-se enquanto afluente do Rio Sousa e 

sub-afluente do Rio Douro. Apresenta a extensão de 17 km e a sua bacia hidrográfica possui a área de 

182,6 km2. Dentro do concelho atravessa as freguesias de Sobrado, Campo e Valongo. 

A presente rede hidrográfica exibe ramificações relativamente densas, nas quais se destacam afluentes 

de menor extensão responsáveis pelo encaminhamento e escoamento da água precipitada, com vista à 

sua posterior utilização em práticas agrícolas e atividades de recreio e/ou lazer, por exemplo (Figura 

10) (CMV, 2014). 
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Figura 10 – Carta de drenagem natural do concelho de Valongo (CMV, 2014). 

 

O litoral Norte de Portugal Continental, enquadra-se num contexto climático oceânico, mais 

concretamente o “Domínio Bioclimático Atlântico”, que contempla a influência marítima no 

panorama das manifestações climáticas da região (Gonçalves, 2013). 

A variação espacial da precipitação é influenciada pela variação espacial da humidade atmosférica. 

Por sua vez, este parâmetro é diretamente dependente do relevo. Em suma, aos principais 

alinhamentos montanhosos estão associados elevados teores de precipitação (Gonçalves, 2013). 

Mediante o seu contexto climático, o concelho de Valongo apresenta valores elevados de humidade 

relativa do ar e de precipitação, comparativamente às áreas mais internas da bacia hidrográfica na qual 

se encontra inserido (Gonçalves, 2013). 

O concelho exibe formas de relevo diversificadas como, por exemplo, zonas montanhosas de relevos 

acentuados, vales estreitos e sinuosos e vales abertos. Consequentemente, verifica-se a variação 
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substancial das suas cotas altimétricas, desde altitudes mínimas na ordem dos 30 m, no limite sul do 

Rio Ferreira, até valores máximos superiores a 300 m. Cerca de metade da área concelhia apresenta 

altitudes próximas de 150 m (CMV, 2014). 

Através da análise da Carta de Hipsometria, que divide o relevo do concelho em intervalos 

altimétricos de 50 m, vem que (CMV, 2014): 

− O conjunto de intervalos hipsométricos até aos 100 m, pouco significativos no concelho, 

correspondem às áreas (de aluvião) constituintes das margens do Rios Ferreira e Leça; 

− O conjunto de intervalos hipsométricos “>100 até 150 m” e “>150 m até 200 m” 

correspondem à quase totalidade do vale do Rio Leça, à parte (montante) do vale do Rio 

Ferreira, aos terrenos adjacentes e às áreas de transição entre zonas aplanadas e declivosas. 

Tratam-se dos intervalos hipsométricos de maior relevância para o desenvolvimento 

económico-social no concelho, no que respeita ao desenvolvimento de áreas agrícolas e de 

aglomerados urbanos; 

− O conjunto de intervalos hipsométricos “>200 m até 250 m” e “>250 m até 300 m”, 

corresponde à zona montanhosa da serra de Penedos, que separa as bacias hidrográficas do 

Rio Leça e do Rio Ferreira, e à base das serras de Santa Justa e de Pias; 

− Os intervalos hipsométricos superiores a 300 m correspondem ao cume das serras. 

As caraterísticas geológicas do território são responsáveis pela determinação da qualidade e 

quantidade de água subterrânea existente nos aquíferos. De acordo com Bateira (2003), o concelho 

apresenta-se organizado em três unidades territoriais geomorfológicas distintas, sendo que duas se 

referem às zonas montanhosas e a remanescente se refere às zonas de vale.  

A primeira unidade territorial é referente às Serras de Valongo, ou serras de Pias e Santa Justa, que 

ocupam a totalidade da região Sul e Sudeste do concelho e que são originadas pela erosão diferenciada 

entre quartzitos, de elevada dureza, e complexos xisto-grauváquicos. Mesmo na ausência de 

intervenção humana, estas serras exibem vários fatores naturais que propiciam a ocorrência de 

movimentos de vertente. Os seus declives acentuados e o encaixe da rede hidrográfica configuram-se 

enquanto fatores determinantes da evolução atual das suas vertentes (Bateira, 2003). 

A segunda unidade territorial é constituída pelas colinas em rochas granitóides e metassedimentos 

(xistos metamórficos e metagrauvaques), localizadas na parte leste do concelho, que realizam a 

separação dos vales dos Rios Leça e Ferreira. A circulação da água neste tipo de solo é essencialmente 

superficial, devido à sua fraca permeabilidade, sendo que na impossibilidade de fácil infiltração, a 

precipitação encontra no escoamento superficial uma forma de drenagem rápida até aos canais fluviais 

próximos (Bateira, 2003). 

Por último, a terceira unidade territorial corresponde aos vales alveolares, nos quais se localizam os 

principais aglomerados populacionais. A evolução destas depressões de fundos irregulares, permitiu a 

acumulação de depósitos de textura fina e de caráter aluvionar. O fraco declive na transição das 

vertentes até ao canal de escoamento facilitou a ocupação do território e o usufruto de solos férteis 

(Bateira, 2003). 

Estes depósitos aluvionares, existentes ao longo do traçado dos cursos de água, possibilitam 

igualmente a formação de aquíferos, independentes entre si, de dimensão hectométrica. De salientar 

que estas zonas se encontram bastante vulneráveis à ocorrência de inundações, provocadas pela falta 

de retenção do escoamento superficial por parte das restantes unidades territoriais, pela saturação e 

impermeabilização dos solos resultante do desenvolvimento urbano (CMV, 2014). 
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A articulação da informação obtida através do levantamento topográfico e da caraterização do solo, 

permitiu estabelecer a correspondência de zonas de reduzido declive a locais de acentuada 

permeabilidade, aferir a sua maior aptidão para a retenção e infiltração de água e prever a localização 

de zonas suscetíveis à ocorrência de afluências indevidas na rede de drenagem (CMV, 2014).   

 

5.2.2. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

De acordo com a Câmara Municipal de Valongo (CMV, 2020a), a fundação do concelho de Valongo 

remonta ao ano de 1836, sendo que se sucede no contexto da reforma administrativa do País, 

concretizada no reinado de D. Maria II. Contudo, a ocupação humana desta região revela-se muito 

anterior à romanização. 

A pluralidade de espaços repartidos entre o vales do Sousa e do Tâmega e as serras de Santa Justa e 

Pias, a abundância de água garantida através da existência dos cursos de água perenes e a riqueza do 

seu subsolo, favoreceram a fixação dos povos desde épocas remotas (período Neolítico). 

Posteriormente, verificou-se a ocupação deste território pelas civilizações castrejas da idade do Ferro. 

Estes povoados primitivos foram mais tarde ocupados pelos Romanos, sendo a sua influência 

observável pelos inúmeros vestígios materiais recolhidos nesta área, típicos da sua civilização (mós, 

material cerâmico, entre outros). De salientar que o próprio topónimo que a designava teve origem nas 

palavras latinas “Vallis Longus” (CMV, 2020a). 

Não obstante a distância considerável do concelho às principais vias de comunicação, fator este 

inibidor do seu desenvolvimento do ponto de vista urbano, Valongo viria a adquirir especial relevância 

enquanto centro mineiro. É também nesta altura que se verifica a ocupação habitacional de planície, 

ligada à exploração agrícola (CMV, 2020a). 

A queda do Império Romano não limitou a evolução do sistema económico-social implementado no 

decorrer da Idade Média, que determinava uma nova organização administrativa e de usufruto do 

território. Revela-se inquestionável que, durante séculos, após invasões bárbaras e ocupação 

muçulmana, se assistiu à progressiva fixação da mancha ocupacional nas terras baixas e vales férteis 

dos rios. Todas estas povoações viriam a ser conectadas por uma rede viária, cada vez mais densa, 

entroncada em dois eixos principais que atravessavam o concelho, nomeadamente: ligações Porto-

Guimarães e Porto-Vila Real (CMV, 2020a). 

Do ponto de vista económico-social, a maior parcela da população era constituída por camponeses e 

rendeiros, agentes de uma economia de cariz agro-pastoril. Contudo, detetou-se desde cedo o exercício 

de outras atividades, como complemento ou não da prática agrícola. As referências a moinhos indicam 

o desenvolvimento e a importância económica do aproveitamento dos cursos de água (CMV, 2020a). 

O aparecimento de novos povoados, o alargamento progressivo das povoações existentes e o 

fracionamento da propriedade comprovam o substancial crescimento demográfico desta região ao 

longo dos séculos. Em resultado deste aumento populacional, verificou-se o desenvolvimento de 

outros setores da economia.  (CMV, 2020a). 

No final do século XVIII ocorre a expansão da rede viária interna do concelho, que passa a dispor de 

transportes como o carro elétrico e o comboio. Verifica-se o crescimento dos aglomerados 

populacionais com a entrada e fixação contínua de habitantes provenientes do interior do País. Em 

meados do século XIX assiste-se igualmente à instalação de várias indústrias de caráter extrativo e/ou 

transformador como, por exemplo, a exploração mineira, metalomecânica, metalúrgica e têxtil (CMV, 

2020a). 
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Atualmente, Valongo apresenta-se enquanto “concelho empenhado em cumprir um desenvolvimento 

harmonioso e equilibrado”, sendo que o crescimento económico necessitará de conviver com a 

preservação de património natural e cultural, em prol da garantia da qualidade de vida dos seus 

habitantes (CMV, 2020a). 

 

5.3. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

As redes de infraestruturas são elementos estruturais do concelho, responsáveis pelo préstimo do apoio 

necessário ao desenvolvimento de todas as formas de ocupação urbana. Revela-se frequente a 

distinção entre infraestruturas de transporte (ou redes de acessibilidades) e infraestruturas básicas, nas 

quais se incluem as redes de abastecimento de água, energia, comunicações e saneamento (CMV, 

2014).  

Neste subcapítulo procede-se à análise do sistema de drenagem e saneamento do concelho, ao nível da 

gestão e exploração, cobertura e capacidade. 

 

5.3.1. GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

O sistema de saneamento do concelho de Valongo é constituído por cerca de 270 km de condutas, dos 

quais 26 km operam como intercetores que encaminham os efluentes para ETAR. Adicionalmente, 

verifica-se a existência de 19 EE que asseguram a execução da drenagem em pontos críticos, mediante 

as limitações impostas pelo relevo natural (CMV, 2014). 

Este sistema subdivide-se em dois subsistemas: o sistema Nascente que serve as freguesias de 

Valongo, Campo e Sobrado e o sistema Poente que serve as freguesias de Alfena e Ermesinde (CMV, 

2014). 

As águas residuais captadas pela rede coletores do subsistema Poente são encaminhadas, por um 

conjunto de intercetores, para a ETAR de Ermesinde e Alfena, sendo estas rejeitadas para o Rio Leça 

após tratamento. Para o caso do subsistema Nascente, a captação de águas residuais é realizada com 

destino à ETAR de Valongo, Campo e Sobrado, na qual sofrem tratamento e posterior descarga no Rio 

Ferreira. Nesta última estação, verifica-se igualmente o tratamento de caudais residuais provenientes 

de três freguesias do concelho de Paredes: Rebordosa, Lordelo e Gandra. A sua distribuição territorial 

encontra-se ilustrada na Figura 11 (CMV, 2014). 
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Figura 11 – Identificação das estruturas de drenagem de águas residuais do Concelho de Valongo (adaptado de CMV, 2014). 

 

Em ambas a ETAR, o tratamento realizado é do tipo secundário, composto por um conjunto de 

processos físicos e biológicos que possibilitam o estreito cumprimento dos requisitos de descarga em 

meio recetor, estipulados pela legislação em vigor (Be Water, 2020a). 

Durante várias décadas, a construção, manutenção e exploração de sistemas de abastecimento de água 

e de drenagem e tratamento de águas residuais do concelho de Valongo encontrava-se a cargo dos 

Serviços Municipalizados de Água, Eletricidade e Saneamento (Be Water, 2020a). Por este motivo, 
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não se verificava a preocupação em efetuar a quantificação de volumes excedentários, dado que a sua 

gestão se processava internamente (Coelho, 2013). 

Devido ao aumento das necessidades hídricas, em resultado do crescimento demográfico, e à crescente 

exigência ao nível da qualidade, quer em termos legislativos, quer ao nível dos consumidores, o 

Município de Valongo recorreu ao modelo de gestão delegada na figura de contrato de concessão, com 

vista ao acompanhamento do desenvolvimento atual e cumprimento de metas e objetivos estipulados 

pela União Europeia.  

Tal modelo é caraterizado por (Be Water, 2020a):  

“(…) gestão privada (durante um determinado período, com base em regras bem definidas 

quanto aos direitos e deveres das partes intervenientes) operando de modo otimizado e 

permitindo um maior dinamismo, fundamental para atingir os objetivos pretendidos num 

espaço de tempo mais curto.” 

A A.V. – Águas de Valongo, S.A. é uma empresa privada, constituída em julho de 2000, sob a forma 

de sociedade anónima, cujo acionista único é a Be Water, S.A. Em 14 de julho de 2000, assinou com a 

Câmara Municipal de Valongo, um contrato através do qual lhe foi adjudicada a concessão municipal 

da exploração e gestão das atividades de captação, tratamento e distribuição de água para consumo 

público e outros fins e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes, no concelho de Valongo, pelo 

período de 36 anos, com início na data de 1 de novembro de 2000 (Be Water, 2018).  

 

5.3.2. COBERTURA 

Os últimos números relativos à caraterização do saneamento básico apresentados pelo INE, 

categorizam o concelho de Valongo enquanto concelho de excelência, em termos de população servida 

por sistemas de drenagem de águas residuais (cerca de 99% no ano de 2017) e por ETAR (cerca de 

91% no ano de 2009), quando comparados com os resultados obtidos para a Região Norte e 

globalidade do território nacional (CMV, 2014). 

Contudo, deverá proceder-se com cautela nesta análise, uma vez que a percentagem de população 

servida por sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais corresponde à cobertura “potencial”, 

ou seja, é efetuada a previsão mediante a distribuição territorial das infraestruturas responsáveis pelo 

fornecimento destes serviços. Não obstante a existência destas estruturas em determinada região, tal 

não implica que a totalidade dos seus habitantes tenha procedido à respetiva ligação (CMV, 2014). 

Existem, de facto, alojamentos que não apresentam ligação à rede de drenagem, sendo essencialmente 

construções localizadas no exterior dos aglomerados urbanos, com sistemas de tratamento individuais, 

nomeadamente, fossas séticas (CMV, 2014).  

Por outro lado, o projeto “Corrente Rio Leça” reuniu esforços no sentido de efetuar a inspeção de 

todas as habitações das freguesias de Alfena e Ermesinde, inseridas na bacia do Rio Leça, para 

verificação da correta ligação à rede pública de saneamento. Pelos valores reportados, de entre as 

17 000 inspeções realizadas até ao fim de 2008, mais de um terço das habitações não se encontrava 

ligada ao serviço de saneamento ou necessitava de intervenção corretiva. Deste modo, será possível 

concluir que à elevada percentagem de população servida pela rede de saneamento não será atribuído 

um equivalente volume dos efluentes domésticos recolhidos e tratados (CMV, 2014). 

O projeto de construção da ETAR de Ermesinde e Alfena findou no ano de 1997, sendo que esta terá 

arrancado a sua operação no ano seguinte. Por sua vez, a ETAR de Valongo, Campo e Sobrado 

finalizou a sua edificação no ano de 1999 e, analogamente, iniciou a sua operação no ano seguinte.   
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Os valores máximos referentes à capacidade de tratamento de cada ETAR encontram-se expressos na 

Tabela 22.  

 

Tabela 22 – Valores referentes à capacidade de tratamento máximo das ETAR do concelho de Valongo para os anos de 2015 

e 2016 (Be Water, 2020b). 

 

Unidades 

ETAR de 

Ermesinde e Alfena 

(2015) 

ETAR de Valongo, 

Campo e Sobrado 

(2016) 

População hab. eq. 65 000 57 000 

Capitação l/hab/dia 150 180 

Caudal total(1)  m3/dia 8 040 12 324 

Carga mássica de CBO5 Kg/dia 3 618 3 079 

Carma mássica de CQO Kg/dia 8 040 9 238 

Carma mássica de SST Kg/dia 4 690 5 132 

Carga mássica de SSV Kg/dia 3 283 - 

Carga mássica de NTK Kg/dia 670 750 

Percentagem de NH4
+ % 75 - 

Carga mássica de PT Kg/dia 134 197 

(1) Soma do caudal residual de origem doméstica, industrial e de afluências indevidas. 

 

5.3.3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ENTIDADE GESTORA 

Conforme referido, em termos de regulação, a ERSAR não possui qualquer indicador, concebido a 

partir da informação obrigatoriamente reportada pelas EG, que permita avaliar de modo direto o efeito 

das afluências indevidas. Contudo, a ocorrência deste fenómeno poderá provocar impactos indiretos 

nos restantes indicadores desenvolvidos (ERSAR, 2020). 

Em seguida, destacam-se os resultados obtidos para os indicadores passíveis de serem impactados pela 

ocorrência de afluências indevidas, constantes da ficha de avaliação da qualidade do serviço prestado 

pelas Águas de Valongo, S.A., com base em dados recolhidos no decorrer do ano de 2018 (Tabela 23). 

Através da análise individual de cada indicador expresso na Tabela 23 será possível destacar os 

seguintes aspetos: 

− AR 05 (Cobertura de gastos): apesar do elevado valor registado para o indicador, é possível 

aferir que a EG não se revela sustentável do ponto de vista económico-financeiro, no que 

respeita à sua capacidade de gerar meios próprios de cobertura dos encargos que decorrem da 

sua laboração. Tal facto poderá encontrar-se relacionado com o impacto económico negativo 

provocado pela ocorrência de afluências indevidas; 

− AR 06 (Adesão ao serviço): apesar do elevado valor registado para o indicador, a EG revela 

margem para melhoria no que respeita à ligação dos utilizadores à sua infraestrutura física. 

Para EG em “baixa”, o indicador apresenta a percentagem do número total de alojamentos 
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localizados na área de intervenção da EG para os quais as infraestruturas de acesso ao serviço 

se encontram disponíveis e têm serviço efetivo (com existência de ramal e de contrato). Deste 

modo, será legítima a suspeita da existência de ligações ilícitas (não detetadas) à rede de 

drenagem; 

− AR 07 (Reabilitação de coletores): O caráter insatisfatório deste indicador assinala que 

apenas 0,3% dos coletores com idade superior a dez anos foram reabilitados nos últimos cinco 

anos. Este fator potencia profundamente a ocorrência de afluências indevidas; 

− AR 08 (Ocorrência de colapsos estruturais em coletores): O caráter satisfatório deste 

indicador revela que, dentro do universo conhecido do sistema, não se verificou a ocorrência 

de colapsos estruturais em coletores. Tal aspeto revela-se bastante favorável à mitigação de 

afluências indevidas; 

− AR 10 (Eficiência energética de instalações elevatórias): O caráter mediano deste indicador 

estabelece que o consumo energético das instalações elevatórias da EG se apresenta superior à 

média normalizada. Tal se poderá dever ao aumento do seu tempo de funcionamento devido à 

bombagem de caudais excessivos resultantes de afluências indevidas; 

− AR 12 (Controlo de descargas de emergência): O caráter insatisfatório deste indicador 

sinaliza que a percentagem de descarregadores de emergência com descarga direta para o meio 

recetor monitorizados e com funcionamento satisfatório se revela inferior aos valores de 

referência. Tal necessidade de descarga não controlada de caudais afluentes (através de 

bypass) poderá resultar da ocorrência de picos de caudal resultantes de eventos pluviométricos 

extremos, que excedem a capacidade das infraestruturas de tratamento. 
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Tabela 23 – Ficha de avaliação da qualidade do serviço prestado pelas Águas de Valongo, S.A. com base em dados 

recolhidos no decorrer do ano de 2018 (ERSAR, 2019). 

Indicador 
Avaliação 

2018 

Valor do Indicador 

[Valor de 

referência] 

Fiabilidade 

dos dados 

Histórico 

(2013-2018) 

Sustentabilidade da gestão do serviço 

AR 05 – Cobertura dos gastos  
90% 

[100;110] 
⁎⁎⁎  

AR 06 – Adesão ao serviço  
93,9% 

[95,0;100] 
⁎⁎⁎  

AR 07 – Reabilitação de coletores   
0,3%/ano 

[1,0;4,0] 
⁎⁎⁎  

AR 08 – Ocorrência de colapsos 

estruturais em coletores 
 

0,0/(100 km.ano) 

[0,0] 
⁎⁎⁎  

Sustentabilidade Ambiental 

AR 10 – Eficiência energética de 

instalações elevatórias 
 

0,57 kWh/(m3.100m) 

[0,27; 0,45] 
⁎⁎⁎  

AR 12 – Controlo de descargas de 

emergência 
 

60% 

]90; 100] 
⁎⁎⁎  

Avaliação:  Qualidade do serviço boa;  Qualidade do serviço mediana;  Qualidade do serviço insatisfatória. 

Fiabilidade dos dados: ⁎ a menor fiabilidade e ⁎⁎⁎ a maior fiabilidade.   

 

5.3.4. OUTROS DADOS RELEVANTES 

Com recurso ao portal da ERSAR e PORDATA procedeu-se à compilação de vários dados de base 

fornecidos pela EG à ERSAR, bem como da precipitação total anual para o distrito do Porto, com vista 

à melhor perceção dos impactos produzidos pela ocorrência de afluências indevidas, no período 

compreendido entre 2013 e 2018 (Tabela 24).  

Pela análise da Tabela 24 será possível observar que, em regra, para anos de elevada precipitação se 

registou o incremento do volume global de água residual recolhida pelas infraestruturas de drenagem, 

comparativamente a anos de inferior precipitação. No que respeita aos gastos totais, o superior valor 

registado no ano de 2013 poderá ser explicado por avultados investimentos executados pela EG. 

Adicionalmente, as diferenças entre os volumes de água residual recolhida e faturada revelam-se 

bastante significativos.  
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Tabela 24 – Dados de base fornecidos pela Águas de Valongo, S.A. à ERSAR e registos de precipitação anual para o distrito 

do Porto, entre 2013 e 2018. 

Variável 
Valor registado (RASARP) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Precipitação 

total - Porto 

(mm) 

741,9 1 706,8 994,0 1 529,1 816,7 1 014,0 

Volume de água 

residual 

recolhida 

(m3/ano) 

9 071 844 9 840 467 7 636 712 7 841 191 7 479 132 10 779 185 

Volume de água 

residual 

faturada 

(m3/ano) 

3 722 951 3 687 409 3 782 726 3 893 823 3 965 043 3 927 203 

Consumo de 

energia 

(kWh/ano)(1) 

3 201 690 3 087 116 3 230 974 3 069 286 3 340 279 3 151 711 

Consumo de 

energia para 

bombeamento 

(kWh/ano) 

118 387 121 418 90 889 107 995 48 235 64 445 

Gastos totais 

(€/ano)(2) 
7 065 1560 3 548 355 3 876 918 3 768 166 3 742 262 3 809 384 

(1) Energia consumida pela EG para a operação do sistema de águas residuais (não são considerados os consumos 

energéticos associados a edifícios administrativos); 

(2) Gastos totais (administrativos, operacionais, financeiros e outros) incorridos, no ano em análise, relativos ao serviço 

de saneamento de águas residuais. 

 

5.3.5. CARATERIZAÇÃO SUMÁRIA DA ETAR DE ERMESINDE E ALFENA 

A ETAR de Ermesinde é constituída por duas linhas de tratamento da fase líquida constituídas por 

tratamento preliminar, primário e secundário. A água residual é admitida à ETAR e atravessa uma 

grade fixa de limpeza manual de 40mm de espaçamento entre barras. A possibilidade de ocorrência de 

caudais pluviais excessivos encontra-se prevista, sendo que a montante desta grade existe um bypass 

geral à ETAR, que poderá ser igualmente utilizado em caso de interrupção do funcionamento da 

estação (Be Water, 2020b).   

A alimentação da ETAR é efetuada a partir de uma estação elevatória geral na qual se encontram 

instaladas três bombas submersíveis. Duas bombas servem as duas linhas de tratamento da fase líquida 

e a terceira constitui uma reserva ativa das anteriores (Be Water, 2020b).  

No canal principal encontra-se instalada uma gradagem fina mecânica com espaçamento entre barras 

de 6mm, dotada de limpeza automática. Os resíduos retirados na grade são posteriormente 

encaminhados para incineração. Em canal paralelo está instalada uma grade fixa de limpeza manual 
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com barras espaçadas de 30mm, que será utilizada em alternativa à primeira no caso de esta se 

encontrar em manutenção ou fora de serviço (Be Water, 2020b).  

A medição de caudal é efetuada em canal Parshall equipado com medidor de caudal ultrassónico. As 

operações de desarenamento e de desengorduramento são realizadas num único órgão, sendo que as 

areias que sofreram sedimentação são bombeadas para um classificador de areias, separadas da água e 

descarregadas em contentor próprio, com vista à sua deposição em aterro. Através da técnica de 

flotação, realizada com recurso a arejador submersível temporizado, as gorduras são removidas por 

raspagem mecânica da superfície e transportadas para destino final adequado (Be Water, 2020b).  

A jusante do sistema de tratamento preliminar encontra-se implementada uma caixa repartidora de 

caudal que permite efetuar a distribuição de forma uniforme e equitativa da massa de água residual 

que aflui à ETAR pelas suas duas linhas de tratamento de fase líquida. Nas tubagens de acesso a cada 

um dos decantadores primários encontram-se instaladas comportas que, em condições de reduzida 

afluência, determinam o funcionamento de uma única linha (Be Water, 2020b).  

Com vista à realização do tratamento primário, foram construídos dois decantadores primários de 

planta circular, troncocónicos, dotados de raspagem mecânica de lamas e de caixa de recolha de 

sobrenadante. O volume unitário destes órgãos é de 502m3, sendo o seu diâmetro de 16m e a altura de 

água na secção cilíndrica de 2,5m. Estes órgãos foram dimensionados para permitirem a remoção de 

55% dos sólidos suspensos totais (SST) e de 35% da carência bioquímica de oxigénio (CBO5) (Figura 

12) (Be Water, 2020b). 

 

 

Figura 12 – Decantador primário da ETAR de Ermesinde e Alfena (Be Water, 2020b). 

 

Nos tanques de arejamento é promovido o contato da água residual proveniente dos decantadores 

primários com a biomassa, em ambiente aeróbio, para a degradação da matéria orgânica. O tratamento 

biológico é efetuado em quatro tanques, dispostos em grupos de dois por cada linha de tratamento. 

Estes apresentam planta retangular com 25m de comprimento e 6m de largura, para uma altura de 

4,5m (Be Water, 2020b).  

A adição de oxigénio é realizada com recurso a três compressores, sendo que dois se encontram 

conectados a equipamentos responsáveis pela variação da velocidade de fornecimento, acionados pelo 
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teor de oxigénio medido no tanque de arejamento (Figura 13). A sua distribuição é assegurada por 

difusores instalados a cerca de 30cm da base (Be Water, 2020b).  

Na ETAR de Ermesinde e Alfena foram construídos dois clarificadores de planta circular, 

troncocónicos com diâmetro útil de 22m e altura de água periférica de 3m, equipados com ponte 

raspadora mecânica, que assegura a remoção simultânea das lamas sedimentadas e de sobrenadante. 

Por fim, a água residual tratada sofre descarga no Rio Leça (Be Water, 2020b). 

 

 

Figura 13 – Equipamento responsável pela variação da velocidade de fornecimento de oxigénio ao tanque de arejamento da 

ETAR de Ermesinde e Alfena (Be Water, 2020b). 

 

As lamas primárias sedimentadas em cada decantador primário são transferidas, pela ação da pressão 

hidrostática, para a estação elevatória que se encontra equipada com duas bombas que asseguram o seu 

envio para o espessador gravítico (Be Water, 2020b). 

As lamas biológicas sedimentadas nos clarificadores escoam por gravidade para uma estação 

elevatória de recirculação/extração que possui três bombas de recirculação submersíveis, responsáveis 

pela sua transferência para a cabeça dos tanques de arejamento, e duas bombas de extração que 

transferem as lamas em excesso para o espessador gravítico (Be Water, 2020b).  

As lamas primárias e biológicas sofrem espessamento num órgão cilindro-cónico, com diâmetro de 

14m e capacidade útil de 770 m3, dotado de raspador e de pente de espessamento. O sobrenadante 

recolhido no espessador será encaminhado, por gravidade, para a cabeça da ETAR, sendo 

reintroduzido na linha de tratamento da fase líquida. As lamas espessadas são periodicamente 

bombadas para a unidade de desidratação de lamas (Figura 14) (Be Water, 2020b). 

Esta unidade é constituída por uma centrifugadora alimentada a partir do fundo do espessador 

gravítico de lamas, através do recurso à utilização de duas bombas. O acondicionamento prévio da 

lama com polieletrólito facilita a separação sólido/líquido durante a etapa de centrifugação (Be Water, 

2020b).   

As lamas desidratadas são posteriormente descarregadas numa bomba de lâminas 

vibratórias/descompactador, que recebe igualmente cal viva da unidade de estabilização química. 
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Após a concretização da sua mistura, estas lamas são bombadas para contentores, nos quais se realiza 

o seu armazenamento e encaminhamento para destino final adequado (Be Water, 2020b).  

 

 

Figura 14 – Unidade de desidratação de lamas da ETAR de Ermesinde e Alfena (Be Water, 2020b). 

 

A ETAR de Ermesinde encontra-se dotada de sistema de desodorização por lavagem química (Figura 

W). Neste sistema, verifica-se a convergência das massas de ar provenientes da estação elevatória 

geral, do edifício no qual ocorre a gradagem mecânica, do canal Parshall e desarenador, da caixa 

repartidora de caudal e das EE de lamas primárias (Be Water, 2020b).  

A desodorização química é realizada com recurso a duas torres de lavagem, sendo que na primeira a 

massa de ar atravessa, em contracorrente, uma solução ácida com vista à estabilização da amónia e 

aminas e, na segunda, efetua a sua passagem, novamente em contracorrente, através de uma solução 

oxidante e básica para que ocorra a remoção de sulfuretos e a estabilização dos ácidos formados 

aquando da sua circulação pela primeira torre (Be Water, 2020b). 

Este mecanismo permite a melhoria substancial da qualidade do ar de todo o espaço envolvente, 

provocando a redução de qualquer impacto negativo no meio ambiente devido a odores caraterísticos 

deste tipo de instalações (Be Water, 2020b). 

 

5.4. ELEMENTOS FORNECIDOS 

Com vista à realização da presente Dissertação, a Águas de Valongo, S.A. procedeu ao envio de dados 

relativos aos volumes horários afluentes à ETAR de Ermesinde e Alfena, bem como de registos de 

precipitação obtidos com recurso a udómetro instalado nas imediações desta estação, para o período 

compreendido entre 1 de outubro de 2014 e 31 de dezembro de 2016.  

De salientar que, de acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), 

não se verifica a existência de uma estação meteorológica operacional no concelho para a obtenção de 

registos de precipitação. 

No que respeita à caraterização do sistema de drenagem e saneamento de águas residuais, a EG 

facultou vários ficheiros nos quais consta o traçado da rede de drenagem que serve o concelho, os seus 
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elementos constituintes e as respetivas caraterísticas (diâmetro, comprimento, material, entre outros). 

Procede igualmente à identificação das sub-bacias contribuintes para cada subsistema (Poente e 

Nascente).  

Adicionalmente, foram disponibilizados os caudais residuais anualmente drenados em cada sub-bacia 

contribuinte do sistema Poente, bem como o número total de fogos existentes, para o período em 

estudo. Cada sub-bacia é designada através da primeira letra da freguesia que serve, seguida de 

numeração. Por exemplo, para a freguesia de Alfena identificam-se as sub-bacias A1 a A26. 

 

5.5. RESULTADOS OBTIDOS PARA 2015 E 2016 

Não obstante a preocupação ambiental exibida pelas EG, a questão financeira revela-se mais eficaz na 

sensibilização dos seus responsáveis para a relevância desta problemática.  

A alteração do paradigma de gestão, vem agora atribuir a gestão das componentes em “alta” e em 

“baixa” a entidades privadas distintas.  

Deste modo, com vista à garantia da sua sustentabilidade financeira, a EG responsável pela 

componente em “baixa” do sistema de drenagem não terá interesse em pagar o tratamento de caudais 

excedentários à EG detentora da componente em “alta” (Gomes, 2015). 

 

5.5.1. FASE I 

Conforme referido no Capítulo 4, o ponto de partida da metodologia aplicada consiste na análise dos 

dados recolhidos para a precipitação e caudais residuais afluentes à ETAR relativos ao período em 

estudo (Figuras 15 e 16).  

Os caudais diários afluentes à ETAR de Ermesinde e Alfena, bem como os registos de precipitação 

correspondentes, para os anos de 2015 e 2016, encontram-se expressos nas Tabelas constantes do 

Anexo A. 

Pela análise das Figuras 15 e 16 revela-se possível detetar a existência de várias falhas na operação 

dos equipamentos responsáveis pela medição do caudal afluente à ETAR, provocadas por avarias e/ou 

por interrupções no seu funcionamento.  

De modo idêntico, verifica-se a coincidência temporal da ocorrência de picos de caudal residual 

afluente à ETAR e de precipitação, pelo que se depreende a influência da ocorrência de eventos 

pluviométricos na magnitude do caudal residual entregue para tratamento. 

De salientar que determinados picos exibidos em ambas as figuras foram truncados, uma vez que 

excedem a escala utilizada. 
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Figura 15 – Representação gráfica da variação do caudal afluente à ETAR e da precipitação em função do tempo, para o ano 

de 2015. 

 

 

Figura 16 – Representação gráfica da variação do caudal afluente à ETAR e da precipitação em função do tempo, para o ano 

de 2016. 
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5.5.2. FASE II 

Para o cálculo do caudal residual de origem doméstica afluente à ETAR, procedeu-se à consulta do 

“Quadro 1.01: População Residente, População Presente, Famílias, Núcleos Familiares, Alojamentos e 

Edifícios – Norte”, elaborado no decorrer do último Recenseamento da População e da Habitação, 

realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano de 2011. 

De acordo com este Quadro, registaram-se para os concelhos de Ermesinde e Alfena um total de 54 

009 habitantes residentes. Segundo o INE, por “habitantes residentes” entende-se o conjunto de 

pessoas que, independentemente de se encontrarem presentes ou ausentes num determinado 

alojamento, no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período 

contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu 

local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de 

observação, com a intenção de neste permanecer por um período mínimo de 1 ano. 

Com recurso aos dados fornecidos para os consumos anuais de água de cada sub-bacia (Tabelas 25 e 

26), procedeu-se à estimativa da respetiva capitação global (m3/hab/dia) para o sistema Poente, em 

cada ano do período em análise. 

Com base nos dados apresentados, foram obtidas capitações de aproximadamente 70 l/hab/dia, para os 

anos de 2015 e 2016.  

Em seguida, através da aplicação da Equação 8 (Capítulo 3) e da atribuição do valor de 0,8 para o 

fator de afluência, obteve-se o valor médio diário de caudal residual de origem doméstica de 3024,5 

m3/dia, para cada ano. Considerou-se o valor do caudal residual de origem industrial desprezável em 

cada ano, sendo que o caudal residual diário total assume igualmente o valor de 3024,5 m3/dia. 

Conforme referido, procedeu-se à quantificação das afluências indevidas totais através da aplicação de 

dois métodos de cálculo distintos. De referir que, por motivos de ordem funcional (avarias, interrupção 

de funcionamento, entre outros), os valores calculados correspondem a uma aproximação da realidade, 

sendo que resultam apenas da contabilização de dados devidamente validados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afluências Indevidas nas ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

99 

Tabela 25 – Consumo anual de água nas sub-bacias da Freguesia de Alfena para os anos de 2015 e 2016. 

Bacia 

Ano de 2015 Ano de 2016 

N.º de Prédios 
N.º de 

Fogos 

Consumo 

anual (m3) 

N.º de 

Prédios 

N.º de 

Fogos 

Consumo 

anual (m3) 

A1 154 405 24 892 154 405 26 127 

A2 12 22 1 342 12 22 1 419 

A3 20 21 1 440 20 21 843 

A4 6 6 325 6 6 281 

A5 134 166 8 032 135 167 7 864 

A6 6 6 421 7 8 437 

A7 3 3 107 3 3 150 

A8 28 28 2 564 28 28 2 844 

A9 48 56 5 505 49 58 5 383 

A10 235 308 18 574 236 308 19 027 

A11 19 22 2 026 19 22 1 847 

A12 37 54 3 873 37 55 3 585 

A13 21 54 1 484 21 54 1 302 

A14 308 974 78 006 310 976 78 267 

A15 566 729 67 294 567 730 66 140 

A16 16 167 14 697 16 167 15 309 

A17 169 253 20 303 171 256 20 690 

A18 817 1347 115 533 818 1349 115 689 

A19 678 1029 82 245 681 1032 90 005 

A20 51 118 2 378 53 121 3 783 

A21 36 69 5 948 37 71 10 533 

A22 5 5 651 5 5 523 

A23 160 316 25 754 160 316 26 271 

A24 1342 3208 226 715 1350 3220 231 600 

A25 21 27 2 279 22 28 2 801 

A26 4 35 8 911 4 35 11 911 

Intercetor 105 156 10 200 105 155 10 515 
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Tabela 26 – Consumo anual de água nas sub-bacias da Freguesia de Ermesinde para os anos de 2015 e 2016. 

Bacia 

Ano de 2015 Ano de 2016 

N.º de Prédios 
N.º de 

Fogos 

Consumo 

anual (m3) 

N.º de 

Prédios 

N.º de 

Fogos 

Consumo 

anual (m3) 

E2 16 18 1 284 16 18 1301 

E5 6 6 543 6 6 723 

E6 317 822 56 302 322 822 58 105 

E7 442 732 43 959 440 730 44 423 

E8 41 123 6 795 41 123 69 49 

E9 19 23 1 372 19 23 1 265 

E10 695 936 75 319 694 937 75 781 

E11 268 524 33 256 268 526 34 193 

E12 32 44 2 593 32 44 2 430 

E14 1425 3497 260 443 1430 3505 266 874 

E15 154 231 16 748 154 231 17 089 

E16 80 105 9 594 81 107 10 553 

E40 21 27 2 165 21 27 2395 

E41 94 279 17 995 95 281 19 801 

E43 83 148 8 461 83 148 8 410 

E44 5 67 4 647 5 67 5 059 

E45 192 257 16 386 193 258 16 987 

E46 25 25 1 662 25 25 1 603 

E47 12 12 1 079 12 12 1 117 

E48 74 83 3 922 74 83 3 816 

E49 14 28 3 810 14 27 3 426 

E50 64 155 11 802 64 155 11 872 

Intercetor 23 86 17 227 23 86 13 850 

 

 

5.5.2.1. MÉTODO DO MÍNIMO MÓVEL 

Conhecido o valor de caudal residual diário total, obtiveram-se os seguintes resultados expressos na 

Tabela 27 e nas Figuras 17 e 18.  
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Figura 17 – Hidrograma obtido pela aplicação do Método do Mínimo Móvel para o o ano de 2015. 

 

 

Figura 18 – Hidrograma obtido pela aplicação do Método do Mínimo Móvel para o ano de 2016. 
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Tabela 27 – Resultados obtidos pela aplicação do Método do Mínimo Móvel nos anos de 2015 e 2016. 

Origem 
Ano de 2015 Ano de 2016 

Volume Total (m3) Percentagem (%) Volume Total (m3) Percentagem (%) 

Afluente 2 994 696 100,0 3 750 814 100,0 

Residual 868 033 29,0 934 572 24,9 

Escoamento 

Direto 
941 561 31,4 1 103 736 29,4 

Infiltração (Direta 

e Indireta) 
1 185 102 39,6 1 712 506 45,7 

Afluências  

Indevidas 
2 126 663 71,0 2 816 242 75,1 

 

Pela análise da Tabela 27 será possível constatar que os volumes afluentes à ETAR provenientes de 

escoamento direto e de infiltração se revelam mais elevados para o ano de 2016, sendo que tal se 

deverá ao facto de o valor anual acumulado de precipitação, registado pelo udómetro instalado nas 

imediações da ETAR, se revelar igualmente superior para o ano em questão. De salientar a elevada 

percentagem relativa à parcela das afluências indevidas para cada ano, bem como a tendência de 

crescimento exibida.  

Contudo, esta percentagem poderá encontrar-se afetada de erro, dado que no período de 14 dias 

referente ao Mínimo Móvel, o menor caudal afluente à ETAR poderá encontrar-se afetado pela 

precipitação ocorrida imediatamente antes deste intervalo.  

Verifica-se também que os valores médios de caudal residual afluente à ETAR se revelam 

significativamente superiores aos valores médios de produção de caudal residual. 

As análises de sensibilidade encontram-se expressas nas Tabelas B.1 a B.4 do Anexo B. Através da sua 

elaboração revela-se possível verificar que as alterações no valor de capitação apresentam superior 

influência na percentagem de caudais de indevidos afluentes à ETAR, comparativamente à variação 

dos valores atribuídos ao fator de afluência à rede de drenagem. 

Dado o caráter urbano da região na qual se encontra localizada a ETAR e a elevada taxa de cobertura 

do serviço de saneamento, aplicando o valor típico máximo para o fator de afluência (0,9) e não 

alterando o valor da capitação calculado (70 l/hab/dia), seriam obtidos valores inferiores para a 

percentagem de afluências indevidas, cerca de 67% e 72% para os anos de 2015 e 2016, 

respetivamente. 

 

5.5.2.2. MÉTODO DO TRIÂNGULO 

De modo idêntico, após conhecido o valor de caudal residual diário total, foram contabilizados os 

números de dias sob a influência de chuva para cada ano do período em estudo. 

Obtiveram-se os seguintes resultados:  

− Ano de 2015: de um total de 340 dias com registos válidos, 127 apresentaram a influência de 

precipitação; 
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− Ano de 2016: de um total de 357 dias com registos válidos, 130 apresentaram a influência de 

precipitação. 

Pela execução do raciocínio matemático referente ao presente método (Capítulo 3), foram calculados 

os valores expressos na Tabela 28 e nas Figura 19 e 20.  

 

 

Figura 19 – Representação gráfica dos resultados obtidos pela aplicação do Método do Triângulo para o ano de 2015. 

 

 

Figura 20 – Representação gráfica dos resultados obtidos pela aplicação do Método do Triângulo para o ano de 2016. 
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Tabela 28 – Resultados obtidos pela aplicação do Método do Triângulo nos anos de 2015 e 2016. 

Origem 
Ano de 2015 Ano de 2016 

Volume Total (m3) Percentagem (%) Volume Total (m3) Percentagem (%) 

Afluente 3 553 974 100,0 4 891 822 100,0 

Residual 1 028 331 28,9 1 079 748 22,1 

Escoamento 

Direto 
902 269 25,4 1 772 420 36,2 

Infiltração (Direta 

e Indireta) 
1 623 374 45,7 2 039 654 41,7 

Afluências  

Indevidas 
2 525 643 71,1 3 812 074 77,9 

 

Pela análise da Tabela 28, cujos valores apresentados se obtiveram através do cálculo do respetivo 

integral, será possível constatar que, à semelhança do Método do Mínimo Móvel, os volumes afluentes 

à ETAR provenientes de escoamento direto e de infiltração se revelam quantitativamente superiores 

para o ano de 2016.  

Contudo, em termos qualitativos, a preponderância dos caudais de infiltração no caudal afluente à 

ETAR sofre ligeira redução. De salientar, novamente, a elevada percentagem relativa à parcela das 

afluências indevidas para cada ano, bem como a tendência de crescimento exibida.  

A análise de sensibilidade encontra-se expressa na Tabela B.5 a B.8 do Anexo B. De modo idêntico, a 

sua realização permitiu inferir a preponderância do valor de capitação no processo de cálculo, face ao 

fator de afluência à rede. Pela repetição do procedimento anterior, através da aplicação do valor típico 

máximo para o fator de afluência (0,9) e do valor calculado para a capitação (70 l/hab/dia), seriam 

obtidos valores inferiores para a percentagem de afluências indevidas, cerca de 67% e 75% para os 

anos de 2015 e 2016, respetivamente.  

 

5.5.3. FASE III 

Uma vez adquirida a perceção da magnitude das afluências indevidas e do seu respetivo peso na 

constituição do caudal afluente à ETAR, procedeu-se à quantificação de consumos energéticos, de 

emissões de CO2 e de custos económicos associados ao tratamento destes caudais indevidos, tendo em 

consta os pressupostos enunciados no Capítulo 4 (Tabelas 29 a 32). Neste período atual de contenção 

económica, à escala nacional e internacional, e de agravamento das condições climáticas, revela-se 

fundamental a implementação de medidas de mitigação da ocorrência de afluências indevidas, com 

vista ao desenvolvimento sustentável da EG e à melhoria dos seus resultados operacionais.  

Acrescem os factos de a cobertura da rede no concelho de Valongo se apresentar elevada e de que a 

fonte de receita proveniente do aumento tarifário deverá ser cuidadosamente estudada, dado que os 

recursos hídricos representam um bem fundamental à subsistência da população. Pela análise das 

Tabelas 29 a 32 será possível constatar as desvantagens significativas das afluências indevidas neste 

caso de estudo. A redução da sua ocorrência representa, portanto, uma redução substancial dos 

encargos financeiros e da pegada ecológica da EG, pelo que se justifica a intervenção neste sentido.  
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Tabela 29 – Dados associados ao tratamento dos volumes indevidos obtidos pelo Método do Mínimo Móvel (2015). 

 

Etapa de tratamento 

Consumo de energia 

(kWh) 

Emissões 

(gCO2eq/kWh) 
Custo de 

Tratamento (€) 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

ETAR 

Tratamento Primário 

85 066,5 

Gradagem 
2,13 × 104 7,87 × 105 5,51 × 106 2,04 × 108 

Sedimentação 

Tratamento Secundário 

Sistema de Lamas 

Ativadas 
2,13 × 105 4,02 × 106 5,51 × 107 1,04 × 109 

Desinfeção 

UV-B ou Cloro 0,0 1,40 × 105 0,0 3,64 × 107 

Transporte (condução para destino 

final) 
4,25 × 103 1,49 × 104 1,10 × 106 3,86 × 106 

Total 2,38 × 105 4,82 × 106 6,18 × 107 1,25 × 109 

 

 

Tabela 30 – Dados associados ao tratamento dos volumes indevidos obtidos pelo Método do Triângulo (2015). 

 

Etapa de tratamento 

Consumo de energia 

(kWh) 

Emissões 

(gCO2eq) 
Custo de 

Tratamento (€) 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

ETAR 

Tratamento Primário 

101 025,7 

Gradagem 
2,53 × 104 9,34 × 105 6,01 × 106 2,22 × 108 

Sedimentação 

Tratamento Secundário 

Sistema de Lamas 

Ativadas 
2,53 × 105 4,77 × 106 6,01 × 107 1,14 × 109 

Desinfeção 

UV-B ou Cloro 0,0 1,67 × 105 0,0 3,97 × 107 

Transporte (condução para destino 

final) 
5,05 × 103 1,77 × 104 1,20 × 106 4,21 × 106 

Total 2,83 × 105 5,89 × 106 6,73 × 107 1,40 × 109 
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Tabela 31 – Dados associados ao tratamento dos volumes indevidos obtidos pelo Método do Mínimo Móvel (2016). 

 

Etapa de tratamento 

Consumo de energia 

(kWh) 

Emissões 

(gCO2eq) 
Custo de 

Tratamento (€) 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

ETAR 

Tratamento Primário 

112 649,7 

Gradagem 
2,82 × 104 1,04 × 106 7,30 × 106 2,70 × 108 

Sedimentação 

Tratamento Secundário 

Sistema de Lamas 

Ativadas 
2,82 × 105 5,32 × 106 7,30 × 107 1,38 × 109 

Desinfeção 

UV-B ou Cloro 0,0 1,86 × 105 0,0 4,82 × 107 

Transporte (condução para destino 

final) 
5,63 × 103 1,97 × 104 1,46 × 106 5,11 × 106 

Total 3,15 × 105 6,38 × 106 8,18 × 107 1,66 × 109 

 

 

Tabela 32 – Dados associados ao tratamento dos volumes indevidos obtidos pelo Método do Triângulo (2016). 

 

Etapa de tratamento 

Consumo de energia 

(kWh) 

Emissões 

(gCO2eq) 
Custo de 

Tratamento (€) 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

ETAR 

Tratamento Primário 

152 482,9 

Gradagem 
3,81 × 104 1,41 × 106 9,07 × 106 3,36 × 108 

Sedimentação 

Tratamento Secundário 

Sistema de Lamas 

Ativadas 
3,81 × 105 7,20 × 106 9,07 × 107 1,71 × 109 

Desinfeção 

UV-B ou Cloro 0,0 2,52 × 105 0,0 5,99 × 107 

Transporte (condução para destino 

final) 
7,62 × 103 2,67 × 104 1,81 × 106 6,35 × 106 

Total 4,27 × 105 8,89 × 106 1,02 × 108 2,12 × 109 
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6 

CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 

 

6.1. CONCLUSÕES  

No que respeita ao presente caso de estudo, o caráter adverso da ocorrência de afluências indevidas 

encontra-se devidamente fundamentado, através da aplicação dos métodos de quantificação 

selecionados e dos fatores de conversão económico e ambiental adotados. Constata-se a correlação 

entre a problemática em análise e a ocorrência de fenómenos pluviométricos. 

O comportamento dos métodos revela-se concordante, sendo que possibilitaram a aferição do valor 

médio de 71% e 76,5% de afluências indevidas para os anos de 2015 e 2016, respetivamente. A 

presença de cursos de água próximos à rede de drenagem e as caraterísticas climáticas e geológicas da 

região da bacia hidrográfica na qual esta se encontra implementada, podem revelar-se fatores 

potenciadores desta problemática. 

Para efeito prático e numa perspetiva conservadora, mediante o volume médio anual de afluências 

indevidas obtido pelo Método do Mínimo Móvel, será possível afirmar que, em média, 

aproximadamente 10% da precipitação incidente sobre as sub-bacias de Ermesinde e Alfena afluem 

diretamente à rede de drenagem.  

O presente estudo encontra-se complementado com a análise de sensibilidade, indicativa da 

preponderância da capitação na quantificação de afluências indevidas, face ao fator de afluência à 

rede. 

No que respeita à análise económica, energética e ambiental, é possível concluir que a mitigação da 

ocorrência de afluências indevidas resultará numa redução substancial dos custos de exploração e das 

emissões de GEE.  

Uma vez que, nas últimas décadas, a questão financeira se revelou prioritária no seio dos modelos de 

gestão adotados, destacam-se os valores médios obtidos para o custo de tratamento dos caudais 

indevidos de, aproximadamente, 93 mil euros e 132 mil euros, para os anos de 2015 e 2016, 

respetivamente.  

Não obstante a amplitude dos cenários calculados, os valores mínimos obtidos para os parâmetros 

energético e ambiental configuram encargos acentuados e revelam-se justificativos de intervenção no 

sentido da sua minimização (realização de investimentos com vista à reabilitação dos elementos 

constituintes da rede de drenagem em pontos críticos, detetados através da realização de estudo prévio 

do local, e à melhoria do aproveitamento do biogás produzido, por exemplo). 
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6.2. TRABALHOS FUTUROS 

Relativamente à metodologia implementada, considera-se pertinente a obtenção dos volumes horários 

ou diários de caudais residuais de origem doméstica e industrial produzidos em cada sub-bacia, para 

um período temporal mais alargado, com vista à melhoria da qualidade dos resultados obtidos. 

Revela-se de fundamental importância a validação dos métodos de quantificação executados, através 

da aplicação de outras metodologias como, por exemplo, o Método dos Isótopos Naturais e o Método 

das Séries Temporais de Cargas Poluentes. 

Recomenda-se o aprofundamento desta investigação através da aplicação dos indicadores de 

desempenho específicos para afluências indevidas em redes de drenagem no presente caso de estudo, 

bem como através da conceção de indicadores específicos desta problemática para ETAR. Deste 

modo, seria possível proceder à definição de intervalos adequados ao correto funcionamento do 

sistema de drenagem e tratamento e contribuir para a atualização da regulamentação em vigor. 

A construção e aplicação destes indicadores necessitaria da monitorização contínua e extensa das 

características físicas e químicas da água, em vários pontos estratégicos da fileira de tratamento 

(entrada e saída do decantador primário e do tanque de arejamento, por exemplo). 

Com vista à completa quantificação dos encargos associados ao tratamento de caudais indevidos, seria 

fundamental dispor da contabilização dos custos associados à operação de cada equipamento, ao 

tratamento e disposição das lamas produzidas, à aquisição de reagentes químicos, entre outros. 

Perante os resultados obtidos, dado que esta problemática não se revela exclusiva ao presente caso de 

estudo, conclui-se que será relevante a condução desta análise em várias EG que operem em território 

nacional. 
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Dados de Exploração da ETAR 
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Tabela A.1 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de janeiro de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

01/01/2015 0,0 0,0 

01/02/2015 0,0 0,0 

01/03/2015 0,0 0,0 

01/04/2015 0,0 0,0 

01/05/2015 0,0 0,0 

01/06/2015 0,0 0,0 

01/07/2015 0,0 0,0 

01/08/2015 0,0 0,0 

01/09/2015 0,0 1,9 

01/10/2015 0,0 0,0 

01/11/2015 0,0 0,0 

01/12/2015 0,0 0,0 

01/13/2015 0,0 8,2 

01/14/2015 0,0 0,0 

01/15/2015 0,0 31,4 

01/16/2015 0,0 7,1 

01/17/2015 0,0 10,4 

01/18/2015 0,0 3,8 

01/19/2015 0,0 0,1 

01/20/2015 0,0 2,9 

01/21/2015 0,0 3,1 

01/22/2015 0,0 0,1 

01/23/2015 4673,0 1,1 

01/24/2015 10955,0 0,1 

01/25/2015 10219,0 0,0 

01/26/2015 9582,0 0,0 

01/27/2015 9537,0 0,0 

01/28/2015 9784,0 0,0 

01/29/2015 19178,0 27,3 

01/30/2015 27954,0 54,7 

01/31/2015 26725,0 16,1 
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Tabela A.2 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de fevereiro de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

02/01/2015 17671,0 1,1 

02/02/2015 22977,0 28,1 

02/03/2015 20075,0 7,3 

02/04/2015 16067,0 0,1 

02/05/2015 15066,0 0,0 

02/06/2015 14377,0 0,0 

02/07/2015 14244,0 0,0 

02/08/2015 13446,0 0,0 

02/09/2015 13004,0 0,0 

02/10/2015 12834,0 0,0 

02/11/2015 12182,0 0,0 

02/12/2015 12118,0 0,1 

02/13/2015 12648,0 10,5 

02/14/2015 16770,0 21,1 

02/15/2015 14417,0 3,4 

02/16/2015 12494,0 0,7 

02/17/2015 12459,0 0,0 

02/18/2015 12187,0 0,0 

02/19/2015 11754,0 0,0 

02/20/2015 15097,0 19,2 

02/21/2015 13034,0 1,2 

02/22/2015 10867,0 0,5 

02/23/2015 15244,0 16,3 

02/24/2015 11972,0 1,4 

02/25/2015 11536,0 1,6 

02/26/2015 11434,0 1,7 

02/27/2015 11943,0 0,3 

02/28/2015 12637,0 4,5 
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Tabela A.3 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de março de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

03/01/2015 12637,0 7,3 

03/02/2015 18959,0 16,4 

03/03/2015 14206,0 0,7 

03/04/2015 13658,0 0,0 

03/05/2015 13055,0 0,0 

03/06/2015 12435,0 0,0 

03/07/2015 12531,0 0,0 

03/08/2015 12070,0 0,0 

03/09/2015 11637,0 0,0 

03/10/2015 11511,0 0,0 

03/11/2015 11044,0 0,0 

03/12/2015 11144,0 0,0 

03/13/2015 11217,0 0,0 

03/14/2015 10885,0 0,0 

03/15/2015 10163,0 0,0 

03/16/2015 9884,0 0,0 

03/17/2015 9807,0 0,0 

03/18/2015 9571,0 0,6 

03/19/2015 9359,0 0,0 

03/20/2015 9480,0 0,0 

03/21/2015 10204,0 0,0 

03/22/2015 9363,0 0,0 

03/23/2015 9181,0 0,0 

03/24/2015 8966,0 0,0 

03/25/2015 8914,0 0,0 

03/26/2015 9241,0 0,9 

03/27/2015 9804,0 0,6 

03/28/2015 10215,0 0,0 

03/29/2015 8531,0 0,0 

03/30/2015 3198,0 0,0 

03/31/2015 0,0 0,0 
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Tabela A.4 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de abril de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

04/01/2015 0,0 0,0 

04/02/2015 3626,0 0,0 

04/03/2015 9611,0 0,0 

04/04/2015 9313,0 0,0 

04/05/2015 8517,0 0,0 

04/06/2015 8962,0 0,0 

04/07/2015 8269,0 0,0 

04/08/2015 5502,0 4,8 

04/09/2015 8861,0 2,0 

04/10/2015 9314,0 1,9 

04/11/2015 9281,0 0,1 

04/12/2015 8502,0 0,0 

04/13/2015 8658,0 0,6 

04/14/2015 8204,0 0,0 

04/15/2015 10340,0 12,8 

04/16/2015 8894,0 3,1 

04/17/2015 10040,0 2,9 

04/18/2015 13206,0 10,0 

04/19/2015 8870,0 0,0 

04/20/2015 8562,0 0,0 

04/21/2015 8597,0 0,0 

04/22/2015 10341,0 3,0 

04/23/2015 9866,0 0,0 

04/24/2015 10892,0 12,3 

04/25/2015 15989,0 11,1 

04/26/2015 14177,0 4,3 

04/27/2015 3379,0 4,1 

04/28/2015 9806,0 0,0 

04/29/2015 10872,0 0,1 

04/30/2015 9367,0 0,0 
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Tabela A.5 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de maio de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

05/01/2015 22318,0 32,0 

05/02/2015 13947,0 1,4 

05/03/2015 23893,0 25,5 

05/04/2015 27682,0 25,9 

05/05/2015 18108,0 0,5 

05/06/2015 15179,0 0,3 

05/07/2015 16434,0 18,5 

05/08/2015 14301,0 1,5 

05/09/2015 13161,0 0,1 

05/10/2015 12142,0 0,0 

05/11/2015 11708,0 0,0 

05/12/2015 11237,0 0,0 

05/13/2015 10827,0 0,0 

05/14/2015 10758,0 0,0 

05/15/2015 10616,0 0,0 

05/16/2015 11396,0 0,0 

05/17/2015 10246,0 0,0 

05/18/2015 9984,0 0,0 

05/19/2015 9650,0 0,0 

05/20/2015 9610,0 0,0 

05/21/2015 9481,0 0,0 

05/22/2015 9502,0 0,0 

05/23/2015 10016,0 0,0 

05/24/2015 9121,0 0,0 

05/25/2015 9165,0 0,0 

05/26/2015 9310,0 0,0 

05/27/2015 8845,0 0,0 

05/28/2015 8691,0 0,2 

05/29/2015 8892,0 0,3 

05/30/2015 9350,0 0,2 

05/31/2015 8457,0 0,2 
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Tabela A.6 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de junho de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

06/01/2015 8303,0 0,4 

06/02/2015 8495,0 0,0 

06/03/2015 8344,0 0,0 

06/04/2015 8942,0 0,0 

06/05/2015 8128,0 0,0 

06/06/2015 9245,0 0,0 

06/07/2015 7339,0 0,1 

06/08/2015 8813,0 0,2 

06/09/2015 8556,0 0,0 

06/10/2015 8212,0 0,0 

06/11/2015 8420,0 0,0 

06/12/2015 8802,0 0,0 

06/13/2015 10358,0 11,4 

06/14/2015 15757,0 21,7 

06/15/2015 9401,0 0,0 

06/16/2015 10040,0 0,0 

06/17/2015 9663,0 0,0 

06/18/2015 9242,0 0,0 

06/19/2015 9247,0 0,0 

06/20/2015 9564,0 0,0 

06/21/2015 8377,0 0,0 

06/22/2015 8296,0 0,0 

06/23/2015 8596,0 0,0 

06/24/2015 8637,0 0,0 

06/25/2015 9013,0 0,0 

06/26/2015 8961,0 0,0 

06/27/2015 9482,0 0,0 

06/28/2015 8714,0 0,0 

06/29/2015 8488,0 0,0 

06/30/2015 8237,0 0,0 
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Tabela A.7 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de julho de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

07/01/2015 7906,0 0,0 

07/02/2015 8985,0 0,0 

07/03/2015 8490,0 0,0 

07/04/2015 8682,0 0,0 

07/05/2015 8027,0 0,0 

07/06/2015 8434,0 0,0 

07/07/2015 8575,0 0,0 

07/08/2015 8392,0 0,0 

07/09/2015 8476,0 0,0 

07/10/2015 7978,0 0,0 

07/11/2015 8836,0 0,0 

07/12/2015 7820,0 0,0 

07/13/2015 8247,0 0,0 

07/14/2015 8309,0 0,0 

07/15/2015 8417,0 0,0 

07/16/2015 8229,0 0,0 

07/17/2015 8564,0 0,0 

07/18/2015 8545,0 0,0 

07/19/2015 7601,0 0,0 

07/20/2015 8277,0 0,0 

07/21/2015 8254,0 0,0 

07/22/2015 8500,0 0,0 

07/23/2015 8253,0 0,0 

07/24/2015 8016,0 1,2 

07/25/2015 8474,0 0,0 

07/26/2015 7044,0 0,0 

07/27/2015 7833,0 0,0 

07/28/2015 8291,0 0,0 

07/29/2015 7931,0 0,0 

07/30/2015 8097,0 0,0 

07/31/2015 8495,0 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afluências Indevidas em ETAR - Aspetos Ambientais e Económicos 
 

XII 

Tabela A.8 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de agosto de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

08/01/2015 8451,0 0,0 

08/02/2015 7583,0 0,0 

08/03/2015 8765,0 0,0 

08/04/2015 8473,0 0,0 

08/05/2015 8186,0 0,0 

08/06/2015 8565,0 0,0 

08/07/2015 8572,0 0,0 

08/08/2015 8178,0 0,0 

08/09/2015 7606,0 0,0 

08/10/2015 8105,0 0,0 

08/11/2015 8044,0 0,0 

08/12/2015 8221,0 0,0 

08/13/2015 8108,0 0,0 

08/14/2015 8065,0 0,0 

08/15/2015 8011,0 0,0 

08/16/2015 7612,0 0,0 

08/17/2015 8065,0 0,0 

08/18/2015 8146,0 0,0 

08/19/2015 8249,0 3,2 

08/20/2015 8094,0 0,0 

08/21/2015 8244,0 0,0 

08/22/2015 8046,0 0,6 

08/23/2015 10217,0 16,2 

08/24/2015 4036,0 2,6 

08/25/2015 4426,0 0,0 

08/26/2015 8031,0 0,2 

08/27/2015 9293,0 3,4 

08/28/2015 8115,0 0,8 

08/29/2015 7953,0 0,2 

08/30/2015 7204,0 0,0 

08/31/2015 7427,0 0,2 
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Tabela A.9 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de setembro de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

09/01/2015 8097,0 0,0 

09/02/2015 8167,0 0,0 

09/03/2015 8118,0 0,0 

09/04/2015 8015,0 0,0 

09/05/2015 8274,0 0,0 

09/06/2015 7612,0 0,0 

09/07/2015 7969,0 0,0 

09/08/2015 8146,0 0,0 

09/09/2015 8072,0 0,2 

09/10/2015 8211,0 0,0 

09/11/2015 8043,0 0,0 

09/12/2015 8483,0 0,0 

09/13/2015 10117,0 6,9 

09/14/2015 8091,0 0,4 

09/15/2015 24151,0 62,6 

09/16/2015 17386,0 10,6 

09/17/2015 10394,0 1,6 

09/18/2015 9615,0 0,0 

09/19/2015 9644,0 0,0 

09/20/2015 9165,0 0,0 

09/21/2015 8773,0 0,0 

09/22/2015 8533,0 0,0 

09/23/2015 8545,0 0,0 

09/24/2015 8473,0 0,0 

09/25/2015 8452,0 0,0 

09/26/2015 8850,0 0,0 

09/27/2015 8625,0 0,0 

09/28/2015 8668,0 0,0 

09/29/2015 8625,0 0,0 

09/30/2015 8470,0 0,0 
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Tabela A.10 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de outubro de 

2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

10/01/2015 8697,0 0,0 

10/02/2015 8616,0 0,0 

10/03/2015 9031,0 0,0 

10/04/2015 11412,0 8,7 

10/05/2015 11652,0 1,1 

10/06/2015 10647,0 1,0 

10/07/2015 9074,0 0,0 

10/08/2015 8983,0 0,1 

10/09/2015 9042,0 0,0 

10/10/2015 9247,0 1,3 

10/11/2015 14530,0 1,9 

10/12/2015 9851,0 0,7 

10/13/2015 9065,0 0,0 

10/14/2015 8995,0 0,0 

10/15/2015 9194,0 0,0 

10/16/2015 8814,0 0,0 

10/17/2015 9578,0 2,5 

10/18/2015 12573,0 21,4 

10/19/2015 8963,0 0,0 

10/20/2015 8856,0 0,0 

10/21/2015 8879,0 0,0 

10/22/2015 8810,0 0,0 

10/23/2015 8939,0 0,0 

10/24/2015 9813,0 2,8 

10/25/2015 9373,0 0,2 

10/26/2015 16143,0 17,3 

10/27/2015 15223,0 5,9 

10/28/2015 19921,0 7,7 

10/29/2015 24105,0 6,3 

10/30/2015 11813,0 0,0 

10/31/2015 12254,0 2,1 
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Tabela A.11 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de novembro 

de 2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

11/01/2015 10688,0 0,0 

11/02/2015 14375,0 32,6 

11/03/2015 18056,0 2,8 

11/04/2015 23781,0 23,0 

11/05/2015 20935,0 13,8 

11/06/2015 15195,0 0,8 

11/07/2015 13862,0 0,0 

11/08/2015 12316,0 0,0 

11/09/2015 11090,0 0,0 

11/10/2015 11061,0 0,0 

11/11/2015 10615,0 0,2 

11/12/2015 10429,0 0,2 

11/13/2015 9957,0 5,0 

11/14/2015 10645,0 0,0 

11/15/2015 10149,0 0,0 

11/16/2015 9869,0 0,2 

11/17/2015 9571,0 0,2 

11/18/2015 9559,0 0,0 

11/19/2015 9543,0 0,0 

11/20/2015 8390,0 0,2 

11/21/2015 12321,0 7,8 

11/22/2015 11396,0 1,4 

11/23/2015 9711,0 0,0 

11/24/2015 9502,0 0,0 

11/25/2015 8056,0 0,2 

11/26/2015 9004,0 0,0 

11/27/2015 9108,0 0,0 

11/28/2015 10142,0 0,0 

11/29/2015 9550,0 0,0 

11/30/2015 9282,0 0,0 
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Tabela A.12 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de dezembro 

de 2015. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

12/01/2015 9247,0 0,0 

12/02/2015 9183,0 0,6 

12/03/2015 9395,0 0,0 

12/04/2015 9120,0 0,0 

12/05/2015 9394,0 0,0 

12/06/2015 9242,0 0,0 

12/07/2015 9269,0 1,6 

12/08/2015 14944,0 12,8 

12/09/2015 8909,0 0,2 

12/10/2015 9113,0 0,0 

12/11/2015 9260,0 0,2 

12/12/2015 8971,0 0,0 

12/13/2015 10376,0 0,0 

12/14/2015 16111,0 24,4 

12/15/2015 12299,0 0,4 

12/16/2015 10452,0 0,0 

12/17/2015 10466,0 1,8 

12/18/2015 11551,0 3,8 

12/19/2015 10516,0 3,2 

12/20/2015 10960,0 8,8 

12/21/2015 0,0 0,0 

12/22/2015 5486,0 0,0 

12/23/2015 12772,0 5,6 

12/24/2015 11885,0 1,4 

12/25/2015 9911,0 1,0 

12/26/2015 11029,0 0,0 

12/27/2015 10428,0 0,0 

12/28/2015 19132,0 30,4 

12/29/2015 12610,0 0,2 

12/30/2015 16610,0 15,0 

12/31/2015 14410,0 0,2 
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Tabela A.13 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de janeiro de 

2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

01/01/2016 16063,0 16,2 

01/02/2016 13788,0 0,6 

01/03/2016 26672,0 70,0 

01/04/2016 31282,0 17,2 

01/05/2016 27791,0 0,0 

01/06/2016 28436,0 0,0 

01/07/2016 26775,0 2,4 

01/08/2016 24977,0 18,0 

01/09/2016 24415,0 24,0 

01/10/2016 26630,0 0,0 

01/11/2016 24597,0 16,6 

01/12/2016 24953,0 6,4 

01/13/2016 21819,0 0,0 

01/14/2016 26399,0 0,0 

01/15/2016 19969,0 0,0 

01/16/2016 18384,0 8,0 

01/17/2016 16906,0 4,4 

01/18/2016 16515,0 4,0 

01/19/2016 14937,0 0,2 

01/20/2016 15189,0 5,4 

01/21/2016 15149,0 4,2 

01/22/2016 14730,0 2,6 

01/23/2016 13881,0 0,6 

01/24/2016 12673,0 0,0 

01/25/2016 15769,0 10,6 

01/26/2016 12764,0 0,0 

01/27/2016 12185,0 0,0 

01/28/2016 19377,0 20,0 

01/29/2016 14572,0 0,0 

01/30/2016 13936,0 0,2 

01/31/2016 14106,0 2,8 
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Tabela A.14 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de fevereiro 

de 2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

02/01/2016 13297,0 0,0 

02/02/2016 12997,0 0,0 

02/03/2016 12493,0 0,0 

02/04/2016 12717,0 0,0 

02/05/2016 12457,0 0,0 

02/06/2016 18186,0 3,5 

02/07/2016 14478,0 0,4 

02/08/2016 15814,0 2,5 

02/09/2016 25436,0 34,2 

02/10/2016 27989,0 17,1 

02/11/2016 29723,0 20,1 

02/12/2016 32127,0 103,3 

02/13/2016 24535,0 51,2 

02/14/2016 28732,0 11,8 

02/15/2016 27599,0 0,2 

02/16/2016 22901,0 0,0 

02/17/2016 23701,0 0,0 

02/18/2016 20260,0 0,0 

02/19/2016 17472,0 0,0 

02/20/2016 16729,0 2,1 

02/21/2016 15453,0 0,0 

02/22/2016 14230,0 0,0 

02/23/2016 13568,0 0,0 

02/24/2016 19364,0 16,9 

02/25/2016 13848,0 2,5 

02/26/2016 27901,0 18,1 

02/27/2016 23911,0 3,1 

02/28/2016 17637,0 0,0 

02/29/2016 16307,0 0,0 
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Tabela A.15 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de março de 

2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

03/01/2016 15026,0 0,0 

03/02/2016 14365,0 0,1 

03/03/2016 14051,0 0,0 

03/04/2016 18099,0 8,1 

03/05/2016 14613,0 0,7 

03/06/2016 13554,0 0,5 

03/07/2016 15554,0 2,4 

03/08/2016 13483,0 0,0 

03/09/2016 6746,0 6,6 

03/10/2016 0,0 0,0 

03/11/2016 0,0 0,0 

03/12/2016 0,0 0,0 

03/13/2016 0,0 0,0 

03/14/2016 0,0 0,0 

03/15/2016 0,0 1,0 

03/16/2016 0,0 0,0 

03/17/2016 0,0 0,0 

03/18/2016 0,0 0,6 

03/19/2016 11460,0 1,0 

03/20/2016 12625,0 8,0 

03/21/2016 12127,0 0,2 

03/22/2016 11976,0 0,0 

03/23/2016 11617,0 0,0 

03/24/2016 11729,0 0,0 

03/25/2016 11711,0 0,3 

03/26/2016 17148,0 11,3 

03/27/2016 10462,0 1,0 

03/28/2016 29734,0 59,7 

03/29/2016 30869,0 12,4 

03/30/2016 23728,0 4,5 

03/31/2016 20916,0 0,4 
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Tabela A.16 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de abril de 

2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

04/01/2016 16499,0 0,0 

04/02/2016 18209,0 4,7 

04/03/2016 22581,0 10,9 

04/04/2016 30911,0 15,9 

04/05/2016 21979,0 0,0 

04/06/2016 17787,0 0,0 

04/07/2016 16271,0 0,0 

04/08/2016 14844,0 0,0 

04/09/2016 14989,0 3,3 

04/10/2016 20867,0 16,1 

04/11/2016 20818,0 6,5 

04/12/2016 20263,0 8,1 

04/13/2016 19855,0 0,3 

04/14/2016 22534,0 11,8 

04/15/2016 29426,0 27,2 

04/16/2016 29153,0 20,8 

04/17/2016 21673,0 4,5 

04/18/2016 18604,0 0,0 

04/19/2016 19090,0 2,2 

04/20/2016 15540,0 0,0 

04/21/2016 14538,0 3,2 

04/22/2016 5661,0 0,0 

04/23/2016 7632,0 0,2 

04/24/2016 12880,0 0,0 

04/25/2016 12334,0 0,0 

04/26/2016 12462,0 0,0 

04/27/2016 11845,0 0,0 

04/28/2016 11960,0 0,0 

04/29/2016 11747,0 0,0 

04/30/2016 11750,0 0,0 
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Tabela A.17 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de maio de 

2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

05/01/2016 10894,0 0,0 

05/02/2016 11061,0 0,0 

05/03/2016 10902,0 0,0 

05/04/2016 10623,0 0,0 

05/05/2016 10770,0 4,7 

05/06/2016 19500,0 5,5 

05/07/2016 16295,0 5,5 

05/08/2016 17750,0 9,3 

05/09/2016 28620,0 27,3 

05/10/2016 21653,0 2,2 

05/11/2016 20648,0 3,3 

05/12/2016 19067,0 0,2 

05/13/2016 15984,0 0,0 

05/14/2016 14762,0 0,0 

05/15/2016 13786,0 0,0 

05/16/2016 13241,0 0,0 

05/17/2016 12707,0 0,0 

05/18/2016 12160,0 0,0 

05/19/2016 11693,0 0,0 

05/20/2016 12346,0 0,0 

05/21/2016 12101,0 0,3 

05/22/2016 12880,0 4,5 

05/23/2016 11527,0 0,0 

05/24/2016 12266,0 2,8 

05/25/2016 12914,0 4,2 

05/26/2016 11514,0 0,0 

05/27/2016 10990,0 3,5 

05/28/2016 20027,0 10,8 

05/29/2016 13878,0 2,0 

05/30/2016 11693,0 0,1 

05/31/2016 11758,0 0,0 
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Tabela A.18 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de junho de 

2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

06/01/2016 11541,0 0,0 

06/02/2016 11920,0 0,0 

06/03/2016 11175,0 0,0 

06/04/2016 11240,0 0,0 

06/05/2016 10583,0 0,0 

06/06/2016 11405,0 2,1 

06/07/2016 10460,0 0,0 

06/08/2016 10686,0 0,0 

06/09/2016 10161,0 0,0 

06/10/2016 9673,0 0,0 

06/11/2016 9777,0 0,0 

06/12/2016 9404,0 0,1 

06/13/2016 9346,0 0,3 

06/14/2016 9433,0 1,6 

06/15/2016 13284,0 2,3 

06/16/2016 14791,0 2,9 

06/17/2016 9979,0 0,0 

06/18/2016 10010,0 0,0 

06/19/2016 9505,0 0,0 

06/20/2016 9229,0 0,0 

06/21/2016 8923,0 0,0 

06/22/2016 8854,0 0,0 

06/23/2016 8426,0 0,0 

06/24/2016 8632,0 0,0 

06/25/2016 8771,0 0,0 

06/26/2016 8413,0 0,0 

06/27/2016 8601,0 0,0 

06/28/2016 8698,0 0,0 

06/29/2016 8617,0 0,0 

06/30/2016 8523,0 0,0 
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Tabela A.19 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de julho de 

2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

07/01/2016 8400,0 0,0 

07/02/2016 8925,0 0,0 

07/03/2016 8690,0 0,0 

07/04/2016 8714,0 0,0 

07/05/2016 8600,0 0,0 

07/06/2016 8407,0 0,0 

07/07/2016 8569,0 0,0 

07/08/2016 8380,0 0,0 

07/09/2016 8836,0 0,0 

07/10/2016 7806,0 0,0 

07/11/2016 8014,0 0,0 

07/12/2016 7905,0 0,0 

07/13/2016 6359,0 0,0 

07/14/2016 8188,0 0,0 

07/15/2016 8895,0 0,0 

07/16/2016 9168,0 0,0 

07/17/2016 8629,0 0,0 

07/18/2016 8775,0 0,0 

07/19/2016 8505,0 0,0 

07/20/2016 8606,0 0,0 

07/21/2016 8710,0 0,0 

07/22/2016 8565,0 0,0 

07/23/2016 8479,0 0,0 

07/24/2016 7879,0 0,0 

07/25/2016 8206,0 0,0 

07/26/2016 8403,0 0,0 

07/27/2016 8696,0 0,0 

07/28/2016 8805,0 0,0 

07/29/2016 8443,0 0,0 

07/30/2016 8664,0 0,0 

07/31/2016 7984,0 0,0 
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Tabela A.20 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de agosto de 

2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

08/01/2016 8607,0 0,0 

08/02/2016 8645,0 0,0 

08/03/2016 8379,0 0,0 

08/04/2016 8039,0 0,2 

08/05/2016 8133,0 0,0 

08/06/2016 8528,0 0,0 

08/07/2016 8060,0 0,0 

08/08/2016 8456,0 0,0 

08/09/2016 8107,0 0,0 

08/10/2016 7926,0 0,0 

08/11/2016 8181,0 0,0 

08/12/2016 8299,0 0,0 

08/13/2016 7970,0 0,0 

08/14/2016 6966,0 0,0 

08/15/2016 7150,0 0,0 

08/16/2016 7712,0 0,0 

08/17/2016 7510,0 0,6 

08/18/2016 7878,0 0,0 

08/19/2016 8349,0 5,0 

08/20/2016 8110,0 0,0 

08/21/2016 7418,0 0,0 

08/22/2016 7829,0 0,0 

08/23/2016 7901,0 0,0 

08/24/2016 8511,0 4,2 

08/25/2016 7634,0 0,0 

08/26/2016 7925,0 0,0 

08/27/2016 7902,0 0,0 

08/28/2016 7415,0 0,0 

08/29/2016 7779,0 0,0 

08/30/2016 7953,0 0,0 

08/31/2016 8008,0 0,0 
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Tabela A.21 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de setembro 

de 2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

09/01/2016 8139,0 0,0 

09/02/2016 8029,0 0,0 

09/03/2016 8238,0 0,0 

09/04/2016 7852,0 0,0 

09/05/2016 8035,0 0,0 

09/06/2016 7897,0 0,0 

09/07/2016 7656,0 0,0 

09/08/2016 7927,0 0,0 

09/09/2016 7793,0 0,0 

09/10/2016 8164,0 0,0 

09/11/2016 7706,0 0,2 

09/12/2016 8012,0 0,0 

09/13/2016 15543,0 29,2 

09/14/2016 8014,0 0,2 

09/15/2016 9266,0 3,8 

09/16/2016 8193,0 0,2 

09/17/2016 8584,0 0,0 

09/18/2016 8039,0 0,0 

09/19/2016 8154,0 0,0 

09/20/2016 7985,0 0,0 

09/21/2016 7962,0 0,0 

09/22/2016 8114,0 0,0 

09/23/2016 7875,0 0,0 

09/24/2016 9490,0 8,6 

09/25/2016 8395,0 0,2 

09/26/2016 8057,0 0,0 

09/27/2016 8090,0 0,0 

09/28/2016 8115,0 0,0 

09/29/2016 8038,0 0,0 

09/30/2016 8007,0 0,0 
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Tabela A.22 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de outubro de 

2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

10/01/2016 8433,0 0,0 

10/02/2016 8205,0 0,2 

10/03/2016 8001,0 0,0 

10/04/2016 7683,0 0,0 

10/05/2016 8058,0 0,0 

10/06/2016 8057,0 0,0 

10/07/2016 7860,0 0,0 

10/08/2016 8290,0 0,0 

10/09/2016 8138,0 0,0 

10/10/2016 7929,0 0,0 

10/11/2016 10679,0 8,6 

10/12/2016 14320,0 6,0 

10/13/2016 8687,0 0,0 

10/14/2016 8181,0 0,2 

10/15/2016 8340,0 0,0 

10/16/2016 10035,0 0,0 

10/17/2016 8641,0 13,6 

10/18/2016 12425,0 13,0 

10/19/2016 9043,0 0,2 

10/20/2016 9960,0 0,0 

10/21/2016 8292,0 0,0 

10/22/2016 12117,0 20,6 

10/23/2016 17302,0 24,6 

10/24/2016 9292,0 0,0 

10/25/2016 8538,0 0,4 

10/26/2016 8271,0 0,0 

10/27/2016 7305,0 0,0 

10/28/2016 7012,0 0,0 

10/29/2016 7918,0 0,0 

10/30/2016 7730,0 0,0 

10/31/2016 7648,0 0,0 
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Tabela A.23 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de novembro 

de 2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

11/01/2016 7618,0 0,0 

11/02/2016 7423,0 0,0 

11/03/2016 7072,0 0,0 

11/04/2016 7947,0 2,0 

11/05/2016 8066,0 0,0 

11/06/2016 7217,0 0,0 

11/07/2016 7406,0 0,0 

11/08/2016 8586,0 5,4 

11/09/2016 12683,0 18,6 

11/10/2016 7858,0 1,2 

11/11/2016 7966,0 0,2 

11/12/2016 11793,0 12,0 

11/13/2016 9058,0 0,2 

11/14/2016 8542,0 0,0 

11/15/2016 8162,0 0,0 

11/16/2016 7850,0 0,0 

11/17/2016 7426,0 0,0 

11/18/2016 7995,0 2,4 

11/19/2016 12828,0 14,0 

11/20/2016 25258,0 35,6 

11/21/2016 18645,0 10,0 

11/22/2016 11664,0 0,0 

11/23/2016 10229,0 0,0 

11/24/2016 19378,0 33,2 

11/25/2016 20778,0 9,0 

11/26/2016 17268,0 16,2 

11/27/2016 12761,0 0,2 

11/28/2016 11747,0 0,0 

11/29/2016 10736,0 0,0 

11/30/2016 10033,0 0,0 
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Tabela A.24 – Registos diários de caudal afluente à ETAR de Ermesinde e Alfena e de precipitação para o mês de dezembro 

de 2016. 

Mês/Dia/Ano ETAR (m3/dia) Precipitação (mm/dia) 

12/01/2016 10125,0 0,0 

12/02/2016 9566,0 0,0 

12/03/2016 9784,0 1,0 

12/04/2016 9230,0 0,0 

12/05/2016 9096,0 0,0 

12/06/2016 9168,0 0,0 

12/07/2016 8781,0 0,0 

12/08/2016 9041,0 0,0 

12/09/2016 8582,0 0,0 

12/10/2016 9394,0 0,0 

12/11/2016 8924,0 0,0 

12/12/2016 8676,0 0,0 

12/13/2016 8735,0 0,0 

12/14/2016 16162,0 0,0 

12/15/2016 12925,0 12,8 

12/16/2016 10999,0 0,6 

12/17/2016 10417,0 0,0 

12/18/2016 9972,0 0,0 

12/19/2016 9719,0 0,0 

12/20/2016 9663,0 0,0 

12/21/2016 9326,0 0,0 

12/22/2016 9090,0 0,0 

12/23/2016 9412,0 0,2 

12/24/2016 10571,0 0,0 

12/25/2016 8921,0 0,0 

12/26/2016 9634,0 0,2 

12/27/2016 9304,0 0,0 

12/28/2016 9377,0 0,0 

12/29/2016 9020,0 0,0 

12/30/2016 9038,0 0,0 

12/31/2016 8918,0 0,0 
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Tabela B.1 – Análise de Sensibilidade para o Método do Mínimo Móvel, 2015 (% de afluências indevidas). 

  
Capitação (m3/hab/dia) 

 
71,0% 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 

fa
to

r 
d

e 
a
fl

u
ên

ci
a

 à
 r

e
d

e
 

0,70 89,1% 85,5% 81,9% 78,3% 74,6% 71,0% 67,4% 63,8% 60,1% 

0,71 89,0% 85,3% 81,6% 78,0% 74,3% 70,6% 66,9% 63,3% 59,6% 

0,72 88,8% 85,1% 81,4% 77,6% 73,9% 70,2% 66,5% 62,7% 59,0% 

0,73 88,7% 84,9% 81,1% 77,3% 73,6% 69,8% 66,0% 62,2% 58,4% 

0,74 88,5% 84,7% 80,8% 77,0% 73,2% 69,4% 65,5% 61,7% 57,9% 

0,75 88,4% 84,5% 80,6% 76,7% 72,8% 68,9% 65,1% 61,2% 57,3% 

0,76 88,2% 84,3% 80,3% 76,4% 72,5% 68,5% 64,6% 60,7% 56,7% 

0,77 88,0% 84,1% 80,1% 76,1% 72,1% 68,1% 64,1% 60,1% 56,2% 

0,78 87,9% 83,9% 79,8% 75,8% 71,7% 67,7% 63,7% 59,6% 55,6% 

0,79 87,7% 83,6% 79,6% 75,5% 71,4% 67,3% 63,2% 59,1% 55,0% 

0,80 87,6% 83,4% 79,3% 75,2% 71,0% 66,9% 62,7% 58,6% 54,5% 

0,81 87,4% 83,2% 79,0% 74,8% 70,7% 66,5% 62,3% 58,1% 53,9% 

0,82 87,3% 83,0% 78,8% 74,5% 70,3% 66,0% 61,8% 57,6% 53,3% 

0,83 87,1% 82,8% 78,5% 74,2% 69,9% 65,6% 61,3% 57,0% 52,7% 

0,84 87,0% 82,6% 78,3% 73,9% 69,6% 65,2% 60,9% 56,5% 52,2% 

0,85 86,8% 82,4% 78,0% 73,6% 69,2% 64,8% 60,4% 56,0% 51,6% 

0,86 86,6% 82,2% 77,7% 73,3% 68,8% 64,4% 59,9% 55,5% 51,0% 

0,87 86,5% 82,0% 77,5% 73,0% 68,5% 64,0% 59,5% 55,0% 50,5% 

0,88 86,3% 81,8% 77,2% 72,7% 68,1% 63,6% 59,0% 54,5% 49,9% 

0,89 86,2% 81,6% 77,0% 72,4% 67,8% 63,1% 58,5% 53,9% 49,3% 

0,90 86,0% 81,4% 76,7% 72,0% 67,4% 62,7% 58,1% 53,4% 48,8% 
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Tabela B.2 – Análise de Sensibilidade para o Método do Mínimo Móvel, 2015 (m3 de afluências indevidas). 

  
Capitação (m3/hab/dia) 

 
2,13E+06 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 

fa
to

r 
d

e 
a
fl

u
ên

ci
a

 à
 r

e
d

e
 

0,70 2,67E+06 2,56E+06 2,45E+06 2,34E+06 2,24E+06 2,13E+06 2,02E+06 1,91E+06 1,80E+06 

0,71 2,66E+06 2,55E+06 2,44E+06 2,33E+06 2,22E+06 2,11E+06 2,00E+06 1,89E+06 1,78E+06 

0,72 2,66E+06 2,55E+06 2,44E+06 2,33E+06 2,21E+06 2,10E+06 1,99E+06 1,88E+06 1,77E+06 

0,73 2,66E+06 2,54E+06 2,43E+06 2,32E+06 2,20E+06 2,09E+06 1,98E+06 1,86E+06 1,75E+06 

0,74 2,65E+06 2,54E+06 2,42E+06 2,31E+06 2,19E+06 2,08E+06 1,96E+06 1,85E+06 1,73E+06 

0,75 2,65E+06 2,53E+06 2,41E+06 2,30E+06 2,18E+06 2,06E+06 1,95E+06 1,83E+06 1,72E+06 

0,76 2,64E+06 2,52E+06 2,41E+06 2,29E+06 2,17E+06 2,05E+06 1,93E+06 1,82E+06 1,70E+06 

0,77 2,64E+06 2,52E+06 2,40E+06 2,28E+06 2,16E+06 2,04E+06 1,92E+06 1,80E+06 1,68E+06 

0,78 2,63E+06 2,51E+06 2,39E+06 2,27E+06 2,15E+06 2,03E+06 1,91E+06 1,79E+06 1,66E+06 

0,79 2,63E+06 2,50E+06 2,38E+06 2,26E+06 2,14E+06 2,02E+06 1,89E+06 1,77E+06 1,65E+06 

0,80 2,62E+06 2,50E+06 2,37E+06 2,25E+06 2,13E+06 2,00E+06 1,88E+06 1,75E+06 1,63E+06 

0,81 2,62E+06 2,49E+06 2,37E+06 2,24E+06 2,12E+06 1,99E+06 1,86E+06 1,74E+06 1,61E+06 

0,82 2,61E+06 2,49E+06 2,36E+06 2,23E+06 2,10E+06 1,98E+06 1,85E+06 1,72E+06 1,60E+06 

0,83 2,61E+06 2,48E+06 2,35E+06 2,22E+06 2,09E+06 1,97E+06 1,84E+06 1,71E+06 1,58E+06 

0,84 2,60E+06 2,47E+06 2,34E+06 2,21E+06 2,08E+06 1,95E+06 1,82E+06 1,69E+06 1,56E+06 

0,85 2,60E+06 2,47E+06 2,34E+06 2,20E+06 2,07E+06 1,94E+06 1,81E+06 1,68E+06 1,55E+06 

0,86 2,59E+06 2,46E+06 2,33E+06 2,19E+06 2,06E+06 1,93E+06 1,79E+06 1,66E+06 1,53E+06 

0,87 2,59E+06 2,46E+06 2,32E+06 2,19E+06 2,05E+06 1,92E+06 1,78E+06 1,65E+06 1,51E+06 

0,88 2,59E+06 2,45E+06 2,31E+06 2,18E+06 2,04E+06 1,90E+06 1,77E+06 1,63E+06 1,49E+06 

0,89 2,58E+06 2,44E+06 2,30E+06 2,17E+06 2,03E+06 1,89E+06 1,75E+06 1,62E+06 1,48E+06 

0,90 2,58E+06 2,44E+06 2,30E+06 2,16E+06 2,02E+06 1,88E+06 1,74E+06 1,60E+06 1,46E+06 
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Tabela B.3 – Análise de Sensibilidade para o Método do Mínimo Móvel, 2016 (% de afluências indevidas). 

    Capitação ( m3/hab/dia) 

  75,1% 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 

fa
to

r 
d

e 
a
fl

u
ên

ci
a

 à
 r

e
d

e
 

0,70 90,7% 87,5% 84,4% 81,3% 78,2% 75,1% 72,0% 68,9% 65,7% 

0,71 90,5% 87,4% 84,2% 81,0% 77,9% 74,7% 71,6% 68,4% 65,3% 

0,72 90,4% 87,2% 84,0% 80,8% 77,6% 74,4% 71,2% 68,0% 64,8% 

0,73 90,3% 87,0% 83,8% 80,5% 77,3% 74,0% 70,8% 67,5% 64,3% 

0,74 90,1% 86,8% 83,5% 80,2% 77,0% 73,7% 70,4% 67,1% 63,8% 

0,75 90,0% 86,7% 83,3% 80,0% 76,6% 73,3% 70,0% 66,6% 63,3% 

0,76 89,9% 86,5% 83,1% 79,7% 76,3% 72,9% 69,6% 66,2% 62,8% 

0,77 89,7% 86,3% 82,9% 79,4% 76,0% 72,6% 69,2% 65,7% 62,3% 

0,78 89,6% 86,1% 82,6% 79,2% 75,7% 72,2% 68,8% 65,3% 61,8% 

0,79 89,5% 85,9% 82,4% 78,9% 75,4% 71,9% 68,4% 64,8% 61,3% 

0,80 89,3% 85,8% 82,2% 78,6% 75,1% 71,5% 68,0% 64,4% 60,8% 

0,81 89,2% 85,6% 82,0% 78,4% 74,8% 71,2% 67,6% 64,0% 60,4% 

0,82 89,1% 85,4% 81,8% 78,1% 74,5% 70,8% 67,2% 63,5% 59,9% 

0,83 88,9% 85,2% 81,5% 77,8% 74,1% 70,5% 66,8% 63,1% 59,4% 

0,84 88,8% 85,1% 81,3% 77,6% 73,8% 70,1% 66,4% 62,6% 58,9% 

0,85 88,7% 84,9% 81,1% 77,3% 73,5% 69,7% 66,0% 62,2% 58,4% 

0,86 88,5% 84,7% 80,9% 77,0% 73,2% 69,4% 65,6% 61,7% 57,9% 

0,87 88,4% 84,5% 80,6% 76,8% 72,9% 69,0% 65,2% 61,3% 57,4% 

0,88 88,3% 84,3% 80,4% 76,5% 72,6% 68,7% 64,8% 60,8% 56,9% 

0,89 88,1% 84,2% 80,2% 76,2% 72,3% 68,3% 64,4% 60,4% 56,4% 

0,90 88,0% 84,0% 80,0% 76,0% 72,0% 68,0% 64,0% 60,0% 56,0% 
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Tabela B.4 – Análise de Sensibilidade para o Método do Mínimo Móvel, 2016 (m3 de afluências indevidas). 

    Capitação ( m3/hab/dia) 

  2,82E+06 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 

fa
to

r 
d

e 
a
fl

u
ên

ci
a

 à
 r

e
d

e
 

0,70 3,40E+06 3,28E+06 3,17E+06 3,05E+06 2,93E+06 2,82E+06 2,70E+06 2,58E+06 2,47E+06 

0,71 3,40E+06 3,28E+06 3,16E+06 3,04E+06 2,92E+06 2,80E+06 2,68E+06 2,57E+06 2,45E+06 

0,72 3,39E+06 3,27E+06 3,15E+06 3,03E+06 2,91E+06 2,79E+06 2,67E+06 2,55E+06 2,43E+06 

0,73 3,39E+06 3,26E+06 3,14E+06 3,02E+06 2,90E+06 2,78E+06 2,65E+06 2,53E+06 2,41E+06 

0,74 3,38E+06 3,26E+06 3,13E+06 3,01E+06 2,89E+06 2,76E+06 2,64E+06 2,52E+06 2,39E+06 

0,75 3,38E+06 3,25E+06 3,12E+06 3,00E+06 2,87E+06 2,75E+06 2,62E+06 2,50E+06 2,37E+06 

0,76 3,37E+06 3,24E+06 3,12E+06 2,99E+06 2,86E+06 2,74E+06 2,61E+06 2,48E+06 2,36E+06 

0,77 3,37E+06 3,24E+06 3,11E+06 2,98E+06 2,85E+06 2,72E+06 2,59E+06 2,47E+06 2,34E+06 

0,78 3,36E+06 3,23E+06 3,10E+06 2,97E+06 2,84E+06 2,71E+06 2,58E+06 2,45E+06 2,32E+06 

0,79 3,36E+06 3,22E+06 3,09E+06 2,96E+06 2,83E+06 2,70E+06 2,56E+06 2,43E+06 2,30E+06 

0,80 3,35E+06 3,22E+06 3,08E+06 2,95E+06 2,82E+06 2,68E+06 2,55E+06 2,42E+06 2,28E+06 

0,81 3,35E+06 3,21E+06 3,07E+06 2,94E+06 2,80E+06 2,67E+06 2,53E+06 2,40E+06 2,26E+06 

0,82 3,34E+06 3,20E+06 3,07E+06 2,93E+06 2,79E+06 2,66E+06 2,52E+06 2,38E+06 2,25E+06 

0,83 3,34E+06 3,20E+06 3,06E+06 2,92E+06 2,78E+06 2,64E+06 2,50E+06 2,37E+06 2,23E+06 

0,84 3,33E+06 3,19E+06 3,05E+06 2,91E+06 2,77E+06 2,63E+06 2,49E+06 2,35E+06 2,21E+06 

0,85 3,33E+06 3,18E+06 3,04E+06 2,90E+06 2,76E+06 2,62E+06 2,47E+06 2,33E+06 2,19E+06 

0,86 3,32E+06 3,18E+06 3,03E+06 2,89E+06 2,75E+06 2,60E+06 2,46E+06 2,32E+06 2,17E+06 

0,87 3,32E+06 3,17E+06 3,02E+06 2,88E+06 2,73E+06 2,59E+06 2,44E+06 2,30E+06 2,15E+06 

0,88 3,31E+06 3,16E+06 3,02E+06 2,87E+06 2,72E+06 2,58E+06 2,43E+06 2,28E+06 2,14E+06 

0,89 3,31E+06 3,16E+06 3,01E+06 2,86E+06 2,71E+06 2,56E+06 2,41E+06 2,27E+06 2,12E+06 

0,90 3,30E+06 3,15E+06 3,00E+06 2,85E+06 2,70E+06 2,55E+06 2,40E+06 2,25E+06 2,10E+06 
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Tabela B.5 – Análise de Sensibilidade para o Método do Triângulo, 2015 (% de afluências indevidas). 

  
Capitação ( m3/hab/dia) 

 
71,1% 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 

fa
to

r 
d

e 
a
fl

u
ên

ci
a

 à
 r

e
d

e
 

0,70 89,1% 85,5% 81,9% 78,3% 74,7% 71,1% 67,4% 63,8% 60,2% 

0,71 89,0% 85,3% 81,7% 78,0% 74,3% 70,7% 67,0% 63,3% 59,6% 

0,72 88,8% 85,1% 81,4% 77,7% 74,0% 70,2% 66,5% 62,8% 59,1% 

0,73 88,7% 84,9% 81,1% 77,4% 73,6% 69,8% 66,1% 62,3% 58,5% 

0,74 88,5% 84,7% 80,9% 77,1% 73,2% 69,4% 65,6% 61,8% 57,9% 

0,75 88,4% 84,5% 80,6% 76,7% 72,9% 69,0% 65,1% 61,2% 57,4% 

0,76 88,2% 84,3% 80,4% 76,4% 72,5% 68,6% 64,7% 60,7% 56,8% 

0,77 88,1% 84,1% 80,1% 76,1% 72,2% 68,2% 64,2% 60,2% 56,2% 

0,78 87,9% 83,9% 79,8% 75,8% 71,8% 67,8% 63,7% 59,7% 55,7% 

0,79 87,8% 83,7% 79,6% 75,5% 71,4% 67,3% 63,3% 59,2% 55,1% 

0,80 87,6% 83,5% 79,3% 75,2% 71,1% 66,9% 62,8% 58,7% 54,5% 

0,81 87,4% 83,3% 79,1% 74,9% 70,7% 66,5% 62,3% 58,1% 54,0% 

0,82 87,3% 83,1% 78,8% 74,6% 70,3% 66,1% 61,9% 57,6% 53,4% 

0,83 87,1% 82,8% 78,6% 74,3% 70,0% 65,7% 61,4% 57,1% 52,8% 

0,84 87,0% 82,6% 78,3% 74,0% 69,6% 65,3% 60,9% 56,6% 52,3% 

0,85 86,8% 82,4% 78,0% 73,6% 69,3% 64,9% 60,5% 56,1% 51,7% 

0,86 86,7% 82,2% 77,8% 73,3% 68,9% 64,5% 60,0% 55,6% 51,1% 

0,87 86,5% 82,0% 77,5% 73,0% 68,5% 64,0% 59,5% 55,0% 50,6% 

0,88 86,4% 81,8% 77,3% 72,7% 68,2% 63,6% 59,1% 54,5% 50,0% 

0,89 86,2% 81,6% 77,0% 72,4% 67,8% 63,2% 58,6% 54,0% 49,4% 

0,90 86,0% 81,4% 76,7% 72,1% 67,4% 62,8% 58,1% 53,5% 48,8% 
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Tabela B.6 – Análise de Sensibilidade para o Método do Triângulo, 2015 (m3 de afluências indevidas). 

  
Capitação ( m3/hab/dia) 

 
2,53E+06 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 

fa
to

r 
d

e 
a
fl

u
ên

ci
a

 à
 r

e
d

e
 

0,70 3,17E+06 3,04E+06 2,91E+06 2,78E+06 2,65E+06 2,53E+06 2,40E+06 2,27E+06 2,14E+06 

0,71 3,16E+06 3,03E+06 2,90E+06 2,77E+06 2,64E+06 2,51E+06 2,38E+06 2,25E+06 2,12E+06 

0,72 3,16E+06 3,03E+06 2,89E+06 2,76E+06 2,63E+06 2,50E+06 2,36E+06 2,23E+06 2,10E+06 

0,73 3,15E+06 3,02E+06 2,88E+06 2,75E+06 2,62E+06 2,48E+06 2,35E+06 2,21E+06 2,08E+06 

0,74 3,15E+06 3,01E+06 2,87E+06 2,74E+06 2,60E+06 2,47E+06 2,33E+06 2,20E+06 2,06E+06 

0,75 3,14E+06 3,00E+06 2,87E+06 2,73E+06 2,59E+06 2,45E+06 2,31E+06 2,18E+06 2,04E+06 

0,76 3,14E+06 3,00E+06 2,86E+06 2,72E+06 2,58E+06 2,44E+06 2,30E+06 2,16E+06 2,02E+06 

0,77 3,13E+06 2,99E+06 2,85E+06 2,71E+06 2,56E+06 2,42E+06 2,28E+06 2,14E+06 2,00E+06 

0,78 3,12E+06 2,98E+06 2,84E+06 2,69E+06 2,55E+06 2,41E+06 2,26E+06 2,12E+06 1,98E+06 

0,79 3,12E+06 2,97E+06 2,83E+06 2,68E+06 2,54E+06 2,39E+06 2,25E+06 2,10E+06 1,96E+06 

0,80 3,11E+06 2,97E+06 2,82E+06 2,67E+06 2,53E+06 2,38E+06 2,23E+06 2,08E+06 1,94E+06 

0,81 3,11E+06 2,96E+06 2,81E+06 2,66E+06 2,51E+06 2,36E+06 2,22E+06 2,07E+06 1,92E+06 

0,82 3,10E+06 2,95E+06 2,80E+06 2,65E+06 2,50E+06 2,35E+06 2,20E+06 2,05E+06 1,90E+06 

0,83 3,10E+06 2,94E+06 2,79E+06 2,64E+06 2,49E+06 2,33E+06 2,18E+06 2,03E+06 1,88E+06 

0,84 3,09E+06 2,94E+06 2,78E+06 2,63E+06 2,47E+06 2,32E+06 2,17E+06 2,01E+06 1,86E+06 

0,85 3,09E+06 2,93E+06 2,77E+06 2,62E+06 2,46E+06 2,31E+06 2,15E+06 1,99E+06 1,84E+06 

0,86 3,08E+06 2,92E+06 2,76E+06 2,61E+06 2,45E+06 2,29E+06 2,13E+06 1,97E+06 1,82E+06 

0,87 3,07E+06 2,91E+06 2,76E+06 2,60E+06 2,44E+06 2,28E+06 2,12E+06 1,96E+06 1,80E+06 

0,88 3,07E+06 2,91E+06 2,75E+06 2,58E+06 2,42E+06 2,26E+06 2,10E+06 1,94E+06 1,78E+06 

0,89 3,06E+06 2,90E+06 2,74E+06 2,57E+06 2,41E+06 2,25E+06 2,08E+06 1,92E+06 1,76E+06 

0,90 3,06E+06 2,89E+06 2,73E+06 2,56E+06 2,40E+06 2,23E+06 2,07E+06 1,90E+06 1,74E+06 
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Tabela B.7 – Análise de Sensibilidade para o Método do Triângulo, 2016 (% de afluências indevidas). 

 

    Capitação ( m3/hab/dia) 

  77,9% 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 

fa
to

r 
d

e 
a
fl

u
ên

ci
a

 à
 r

e
d

e
 

0,70 91,7% 89,0% 86,2% 83,4% 80,7% 77,9% 75,2% 72,4% 69,7% 

0,71 91,6% 88,8% 86,0% 83,2% 80,4% 77,6% 74,8% 72,0% 69,2% 

0,72 91,5% 88,6% 85,8% 83,0% 80,1% 77,3% 74,5% 71,6% 68,8% 

0,73 91,4% 88,5% 85,6% 82,7% 79,9% 77,0% 74,1% 71,2% 68,3% 

0,74 91,2% 88,3% 85,4% 82,5% 79,6% 76,7% 73,7% 70,8% 67,9% 

0,75 91,1% 88,2% 85,2% 82,3% 79,3% 76,4% 73,4% 70,4% 67,5% 

0,76 91,0% 88,0% 85,0% 82,0% 79,0% 76,0% 73,0% 70,0% 67,0% 

0,77 90,9% 87,9% 84,8% 81,8% 78,8% 75,7% 72,7% 69,7% 66,6% 

0,78 90,8% 87,7% 84,6% 81,6% 78,5% 75,4% 72,3% 69,3% 66,2% 

0,79 90,7% 87,5% 84,4% 81,3% 78,2% 75,1% 72,0% 68,9% 65,7% 

0,80 90,5% 87,4% 84,2% 81,1% 77,9% 74,8% 71,6% 68,5% 65,3% 

0,81 90,4% 87,2% 84,0% 80,8% 77,7% 74,5% 71,3% 68,1% 64,9% 

0,82 90,3% 87,1% 83,8% 80,6% 77,4% 74,1% 70,9% 67,7% 64,4% 

0,83 90,2% 86,9% 83,6% 80,4% 77,1% 73,8% 70,6% 67,3% 64,0% 

0,84 90,1% 86,8% 83,4% 80,1% 76,8% 73,5% 70,2% 66,9% 63,6% 

0,85 89,9% 86,6% 83,2% 79,9% 76,5% 73,2% 69,8% 66,5% 63,1% 

0,86 89,8% 86,4% 83,1% 79,7% 76,3% 72,9% 69,5% 66,1% 62,7% 

0,87 89,7% 86,3% 82,9% 79,4% 76,0% 72,6% 69,1% 65,7% 62,3% 

0,88 89,6% 86,1% 82,7% 79,2% 75,7% 72,3% 68,8% 65,3% 61,8% 

0,89 89,5% 86,0% 82,5% 79,0% 75,4% 71,9% 68,4% 64,9% 61,4% 

0,90 89,4% 85,8% 82,3% 78,7% 75,2% 71,6% 68,1% 64,5% 61,0% 
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Tabela B.8 – Análise de Sensibilidade para o Método do Triângulo, 2016 (m3 de afluências indevidas). 

 

    Capitação (m3/hab/dia) 

  3,81E+06 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 

fa
to

r 
d

e 
a
fl

u
ên

ci
a

 à
 r

e
d

e
 

0,70 4,49E+06 4,35E+06 4,22E+06 4,08E+06 3,95E+06 3,81E+06 3,68E+06 3,54E+06 3,41E+06 

0,71 4,48E+06 4,34E+06 4,21E+06 4,07E+06 3,93E+06 3,80E+06 3,66E+06 3,52E+06 3,39E+06 

0,72 4,48E+06 4,34E+06 4,20E+06 4,06E+06 3,92E+06 3,78E+06 3,64E+06 3,50E+06 3,36E+06 

0,73 4,47E+06 4,33E+06 4,19E+06 4,05E+06 3,91E+06 3,77E+06 3,63E+06 3,48E+06 3,34E+06 

0,74 4,46E+06 4,32E+06 4,18E+06 4,04E+06 3,89E+06 3,75E+06 3,61E+06 3,47E+06 3,32E+06 

0,75 4,46E+06 4,31E+06 4,17E+06 4,02E+06 3,88E+06 3,73E+06 3,59E+06 3,45E+06 3,30E+06 

0,76 4,45E+06 4,31E+06 4,16E+06 4,01E+06 3,87E+06 3,72E+06 3,57E+06 3,43E+06 3,28E+06 

0,77 4,45E+06 4,30E+06 4,15E+06 4,00E+06 3,85E+06 3,70E+06 3,56E+06 3,41E+06 3,26E+06 

0,78 4,44E+06 4,29E+06 4,14E+06 3,99E+06 3,84E+06 3,69E+06 3,54E+06 3,39E+06 3,24E+06 

0,79 4,43E+06 4,28E+06 4,13E+06 3,98E+06 3,83E+06 3,67E+06 3,52E+06 3,37E+06 3,22E+06 

0,80 4,43E+06 4,27E+06 4,12E+06 3,97E+06 3,81E+06 3,66E+06 3,50E+06 3,35E+06 3,20E+06 

0,81 4,42E+06 4,27E+06 4,11E+06 3,95E+06 3,80E+06 3,64E+06 3,49E+06 3,33E+06 3,17E+06 

0,82 4,42E+06 4,26E+06 4,10E+06 3,94E+06 3,79E+06 3,63E+06 3,47E+06 3,31E+06 3,15E+06 

0,83 4,41E+06 4,25E+06 4,09E+06 3,93E+06 3,77E+06 3,61E+06 3,45E+06 3,29E+06 3,13E+06 

0,84 4,41E+06 4,24E+06 4,08E+06 3,92E+06 3,76E+06 3,60E+06 3,43E+06 3,27E+06 3,11E+06 

0,85 4,40E+06 4,24E+06 4,07E+06 3,91E+06 3,74E+06 3,58E+06 3,42E+06 3,25E+06 3,09E+06 

0,86 4,39E+06 4,23E+06 4,06E+06 3,90E+06 3,73E+06 3,57E+06 3,40E+06 3,23E+06 3,07E+06 

0,87 4,39E+06 4,22E+06 4,05E+06 3,89E+06 3,72E+06 3,55E+06 3,38E+06 3,21E+06 3,05E+06 

0,88 4,38E+06 4,21E+06 4,04E+06 3,87E+06 3,70E+06 3,53E+06 3,36E+06 3,20E+06 3,03E+06 

0,89 4,38E+06 4,21E+06 4,03E+06 3,86E+06 3,69E+06 3,52E+06 3,35E+06 3,18E+06 3,00E+06 

0,90 4,37E+06 4,20E+06 4,02E+06 3,85E+06 3,68E+06 3,50E+06 3,33E+06 3,16E+06 2,98E+06 

 


