
Resumo 

Nas povoações das orlas marítimas tem-se utilizado desde há muito o lançamento das águas 

residuais no mar, dado que a sua capacidade autodepuradora o torna uma solução geralmente 

atraente do ponto de vista económico. No entanto, essa descarga pode ser nociva para a fauna e 

flora marinhas, e para o próprio Homem, se for feita de forma indiscriminada e sem controlo.  

A técnica habitual passa pela utilização de um emissário ou exutor submarino que consiste numa 

conduta que transporta os esgotos até uma certa distância da costa, promovendo a sua dispersão 

nas águas marinhas, em geral por meio de uma série de pequenos orifícios estrategicamente 

distribuídos - o difusor -. O tratamento em terra poderá ser mais ou menos completo, assunto que 

actualmente suscita alguma controvérsia, sendo que a tendência parece ser no sentido de exigir, ao 

menos, um tratamento primário.  

Por questões de estabilidade os difusores ficam frequentemente enterrados, pelo que, nesse caso, a 

descarga é feita através de tubos que emergem do difusor, vulgarmente conhecidos por cachimbos - 

figuras 1.4 e 2.11-.  

A optimização de custos de um exutor submarino é uma questão complexa, designadamente quando 

há necessidade de promover a bombagem dos esgotos, pois nesse caso há que resolver o habitual 

conflito entre custos de primeiro estabelecimento e custos de exploração. As dificuldades são 

acrescidas pelo difusor, cujo cálculo hidráulico é bastante trabalhoso, sendo que, a culminar, múltiplas 

hipóteses deverão ser analisadas, na procura da solução mais conveniente.  

No presente trabalho desenvolve-se uma metodologia, apoiada em cálculo automático, que se espera 

possa contribuir para a resolução de questões desta natureza.  

O trabalho encontra-se dividido em 5 capítulos, dos quais passaremos a fazer uma breve 

apresentação.  

No presente Capítulo 1, tecem-se considerações sobre a descarga de efluentes no mar, os objectivos 

a atingir e critérios de dimensionamento dos exutores submarinos.  

O Capítulo 2 é dedicado essencialmente ao cálculo hidráulico, iniciando-se com a tentativa de 

quantificar as perdas de carga da maneira mais exacta possível, utilizando métodos recentes. São 

ainda abordados os problemas de intrusão salina e a maneira de os obviar, bem como os métodos de 

avaliação da eficiência do difusor em termos de diluição conseguida. Finalmente, descreve-se o 

modelo teórico subjacente ao programa desenvolvido para o cálculo hidráulico.  

O Capítulo 3 é dedicado a uma análise de custos, quer os de primeiro estabelecimento, quer os de 

exploração. O tratamento de dados obtidos por consultas de mercado permitiu chegar a funções de 

custo para incorporar no modelo, e com possível interesse, nomeadamente, para os projectistas de 

obras desta natureza.  

No Capítulo 4 é feita a descrição em pormenor do modelo computacional.  



O Capítulo 5 ilustra a sua aplicação, são tiradas algumas conclusões e apresentadas perspectivas de 

melhoria do modelo desenvolvido.  


