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RESUMO  

Ainda hoje o conceito de drenagem de águas urbanas para muitas entidades gestoras inclui 

apenas o saneamento, ou seja, a recolha, transporte e tratamento de águas. De um modo geral, 

em muitos municípios do país a gestão das águas pluviais não é vista ainda como parte integral 

do sistema hidrológico urbano da cidade.   

Atualmente os sistemas de drenagem de águas pluviais limitam-se a recolher e encaminhar as 

águas ao meio recetor (rios, ribeiras), no entanto, ao longo deste processo verificam-se 

interligações entre sistemas, infiltrações de águas e ligações indevidas, estando na origem de 

situações como inundações urbanas, sobrecarga hidráulica dos sistemas elevatórios e de 

tratamento de águas, degradação da qualidade da água, nomeadamente das águas balneares.  

Neste contexto pretende-se estudar o interesse para uma entidade gestora, na gestão integrada 

dos sistemas de drenagem de águas residuais urbanas, tendo por base o trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido pela Águas do Porto, EM.   

Tendo em vista o referido, será feita uma apresentação do caso-estudo da cidade do Porto 

fazendo uma caracterização completa das redes de drenagem de águas residuais e pluviais. 

Assim como também serão expostas e analisadas práticas desenvolvidas pela Águas do Porto, 

EM, em relação à gestão integrada das águas residuais urbanas. 

Desta forma o trabalho a desenvolver pretende abordar de forma prática a interação existente 

entre os dois sistemas, abordando de forma mais detalhada a questão das afluências indevidas às 

redes de drenagem, a interligação entre sistemas de águas residuais e pluviais e ainda a questão 

das ligações de sistemas de drenagem a nível predial às redes de drenagem de águas pluviais. 

Perante os objetivos apresentados, concluiu-se que os benefícios da gestão integrada das águas 

residuais urbanas são evidentes, a razão pela qual deve ser feita. A premissa de que uma única 

entidade gestora incorpora a gestão do saneamento, águas pluviais, ribeiras e águas balneares 

permite um tempo de resposta mais curto que permitam a melhoria na gestão de episódios de 

poluição, inundações e aumentos excessivos de volumes elevados à estação de tratamento, 

tirando partido do conhecimento total dos sistemas de águas pluviais e residuais, e 

consequentemente uma flexibilização e organização na definição de planos estratégicos das 

redes de drenagem de águas urbanas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Águas Pluviais, Águas Residuais, Gestão Integrada, Controlo de caudais, 

Qualidade ambiental 
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ABSTRACT  

For many companies the concept of management urban water systems includes only 

wastewater, which means, collecting, transporting and wastewater treatment. Generally in many 

cities in Portugal, the management of stormwater is not yet seen as an integral part of the urban 

water system of the city. 

Nowadays, the storm water drainage systems are limited to collecting and forwarding the waters 

through the receptors (rivers, streams), however throughout this process there are many 

interconnections between systems, water leakage and irregular connections, as a source of 

situations such as urban floods, hydraulic overload of lift systems and water treatment, water 

quality degradation consequence of deterioration of the bathing water. 

In this context, that thesis proposes to study the importance of changing the current paradigm 

for a new management. Based in the internship done at Águas do Porto, EM, this project aims to 

study the importance of integrate urban water management. 

In order to the objectives of this study will be a presentation of the case study of Porto. Firstly 

the author will make a complete characterization of the drainage systems for sewage and storm 

water. Will be displayed and analyzed practices developed by Águas do Porto, EM, in relation 

to the integrated management of urban waste water. 

This dissertation will develop plans to approach in a practical way the interaction between the 

two systems, discussed in more detail the issue of undue inflows to drainage networks, the link 

between wastewater and stormwater systems, and the issue of system connections drain the 

building level to rainwater drainage networks. 

In order of the objectives presented, it was concluded that the benefits of integrated 

management of urban waste water are evident and for that reason should be made. The premise 

that a single company incorporates sanitation management, stormwater, rivers and bathing 

water, allows a shorter response time allowing for the improvement in pollution episodes 

management, flooding and excessive increases in high volumes to the treatment plant, taking 

advantage of full knowledge of stormwater and wastewater systems, and consequently a more 

flexible organization and in defining strategic plans of urban water drainage systems. 

KEYWORDS: Stormwater, Wastewater, Integrated management, Flow control, Environmental 

quality  
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Por muito tempo, os sistemas de drenagem urbana eram vistos como infraestruturas vitais na 

recolha e transporte das águas residuais e pluviais para fora das cidades. Apesar do desenvolvimento 

ao longo dos anos, continua a ser um desafio significativo projetar um sistema de drenagem eficaz.  

A antiguidade e consolidação são dois aspetos que caracterizam a rede de drenagem de águas do 

Porto. Por um lado, pelo fato do município possuir uma rede de drenagem estruturada do tipo 

separativo, por outro, por ser um dos primeiros sistemas separativos do país e contar já, com mais de 

100 anos de história. 

A gestão da drenagem das águas residuais urbanas, nem sempre foi feita de forma conjunta, ou 

seja, pela mesma entidade gestora. Até outubro de 2006 a Águas do Porto, EM, designada até essa 

data por Serviços Municipalizados Água e Saneamento do Porto (SMAS), tinha a responsabilidade de 

abastecimento e saneamento do município e em Outubro de 2007 a Câmara Municipal do Porto 

designou a responsabilidade da drenagem de águas pluviais à Águas do Porto, EM. 

Atualmente diversas cidades em todo o mundo sofrem com problemas relacionados com a 

drenagem urbana. O paradigma atual de gestão das águas urbanas, águas residuais e águas pluviais e a 

gestão das suas infraestruturas é insustentável na maioria das grandes cidades do mundo inteiro. Esta 

gestão reflete-se na degradação da qualidade das águas com consequência direta ao nível da fauna e 

flora dos meios recetores naturais, resultando numa ameaça ao uso dos recurso pelas gerações futuras.  

O aumento da população e o desenvolvimento urbano de grandes cidades são catalisadores ao 

agravamento de impactos significativos nos sistemas de saneamento e nas redes de drenagem de águas 

pluviais. O uso significativo do solo e o aumento da impermeabilização nas cidades urbanas tem 

provocado alterações consideráveis no natural funcionamento do ciclo hidrológico, com a diminuição 

da infiltração e o consequente aumento do escoamento superficial das águas pluviais ou 

funcionamento dos sistemas de drenagem. 

Em Portugal, as entidades gestoras responsáveis pelos sistemas de drenagem tem direcionado o 

seu foco essencialmente na expansão, e consequentemente, no aumento de cobertura do serviço. A 

ausência da integração dos sistemas de drenagem urbana no planeamento urbanístico da cidade acaba 

por motivar vários problemas, tais como: inundações, sobrecarga do sistema de drenagem 
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contribuindo para um ma funcionamento hidráulico, ligações indevidas ou indesejadas contaminação 

das águas com consequência direta na poluição dos rios e praias. 

Tendo presente o referido, urge a necessidade das entidades gestoras, seja por gestão direta, 

delegação ou concessão adotar medidas de correção e prevenção na minimização e controle dos 

impactos, num sentido de mudança de paradigma sobre a gestão da drenagem urbana, que deve ter por 

base o ciclo hidrológico natural. 

Na presente dissertação e pelo facto da mesma ter sido realizada em ambiente empresarial na 

Águas do Porto, EM, serão estudados e caracterizados os problemas técnicos referentes á drenagem 

urbana, e analisadas práticas aplicadas pela empresa na gestão integrada da drenagem urbana, no 

município do Porto. 

Este documento visa proporcionar uma avaliação critica às práticas de gestão de redes de 

drenagem urbana, alertando a sociedade e as entidades gestoras responsáveis, quanto à atual situação e 

a inevitabilidade na tomada de medidas de gestão integrada dos sistemas de drenagem, apresentando 

medidas de gestão e controlo dos problemas técnicos identificados.  

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA 

Tendo em vista os objetivos da presente dissertação, a mesma foi estruturada em 7 capítulos 

distintos, de forma a abordar as principais temáticas relacionadas com a gestão integrada dos sistemas 

de águas residuais urbanas. 

No primeiro capítulo, Introdução é feito um enquadramento geral do tema e pretende-se esclarecer 

a importância e o propósito deste trabalho. 

No segundo capítulo, Estado da Arte, é dedicado ao estudo do tema e ao seu enquadramento, 

fazendo-se uma pesquisa bibliográfica e apresentando-se os principais conceitos teóricos sobre os 

sistemas de drenagem. O capítulo inicia-se por um enquadramento histórico e uma análise 

regulamentar relativa aos sistemas de drenagem de águas urbanas. A parte central deste capítulo 

destina-se a caracterizar os principais problemas técnicos e anomalias que se verificam nos sistemas de 

drenagem de águas residuais e pluviais, expondo-se no final medidas corretivas passiveis de ser 

aplicadas.  

No terceiro capítulo, Âmbito e Objetivos, com base na pesquisa bibliográfica realizada é definido o 

contexto da dissertação e apresentado o objetivos à realização da mesma. O principal objetivo da 

dissertação é estudar o interesse na gestão integrada dos sistemas de drenagem de águas residuais e 

pluviais pela mesma entidade gestora. 

No quarto capítulo, Sistemas de Drenagem da Cidade do Porto, inicia-se com uma caracterização 

da cidade do Porto, de seguida é feita uma análise pormenorizada dos sistemas de águas residuais e 

pluviais, pretende-se com este capítulo fazer um diagnóstico atual dos sistemas de drenagem de águas 

urbanas da Cidade. 

No quinto capítulo, Análise do Caso de Estudo – Rede de drenagem de Águas Residuais Urbanas, 

é desenvolvido o caso de estudo dos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais da cidade do 

Porto. Aplicando os conceitos anteriormente apresentados, são definidos e explorados os principais 

problemas ao nível da drenagem de águas residuais urbanas, ligações entre redes de drenagem e 

infiltrações nos sistemas de drenagem. São caracterizados quantitativamente os trabalhos realizados 

quanto às ligações entre redes de drenagem e infiltrações nos sistemas de drenagem, fazendo-se no 
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final referência ao trabalho da Águas do Porto, EM, em termos de medidas de mitigação, no combate 

aos problemas identificados. 

No sexto capítulo, Conclusão são descritas as principais conclusões do estudo realizado, avalia-se 

os principais benefícios e inconvenientes da gestão integrada dos sistemas de drenagem de águas 

urbanas pela mesma entidade gestora. 

Por fim no sétimo capítulo, Recomendações e Trabalhos Futuros é apresentado sob o ponto de 

vista do autor, que por limitação temporal não foi possível desenvolver, as principais temáticas a 

progredir nesta área em trabalhos futuros, com vista à complementaridade do presente trabalho 

realizado.  
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2 

2. ESTADO DA ARTE 
 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o contexto geral da drenagem urbana. Nesse 

sentido será feita uma análise histórica, de forma a perceber a evolução de certos aspetos técnicos no 

funcionamento dos sistemas de drenagem urbana. Sob o ponto de vista legislativo, também será feito 

um enquadramento com o sistema legislativo em vigor, bem um diagnóstico da situação atual, 

tentando identificar e caracterizar os problemas técnicos, relativos à qualidade do serviço de 

saneamento de águas residuais urbanas. 

2.2 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

2.2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Fatores como topografia, subsolo e condições climatéricas desde sempre foram os principais 

responsáveis pela natural drenagem da água, mas com o crescente aumento demográfico da população, 

deu origem à criação de comunidades levando ao aumento da densidade populacional, dando início às 

civilizações. 

Por forma a responder às crescentes necessidades da população e ainda por questões de saúde 

pública, sobretudo relacionadas com epidemias, surgiram os de sistemas de drenagem de águas 

residuais. No fundo, estes sistemas tinham como finalidade, recolher, transportar e depositar as Águas 

Residuais, no exterior da cidade. 

 

2.2.2. CONTEXTO INTERNACIONAL 

No começo, a raça humana era nómada e deambulava de região em região, em busca de alimento. Os 

primeiros registos de alteração, deste paradigma surgem no Médio Oriente, por volta do no 8500 A. C. 

na Mesopotâmia. Com o início da prática da agricultura, foram surgindo as primeiras técnicas de 

drenagem. Assim sendo, as obras de drenagem começaram a ser vistas como infraestruturas 

necessárias ao desenvolvimento de centros urbanos. 

As primeiras evidências deste tipo de estruturas surgem por volta do ano 5000 A. C., na Mesopotâmia, 

cidade onde foi descoberto um sistema de tubos que encaminhavam os resíduos para reservatórios de 

resíduos, situados no exterior da cidade (Rahman et al., 2007). 
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Pela primeira vez, o Império Mesopotâmica nos anos 2500 A. C., planeia e executa, na cidade de 

Babilónia, um sistema de drenagem, que apresenta para a época uma elevada sofisticação, uma vez 

que inclui órgãos tais como sarjetas e sumidouros que recolhiam a água à superfície e depois a 

encaminhava para os coletores. O material preferencialmente usado era o tijolo (Matos, 2003). 

Por volta de 1000 A. C., surgem os primeiros registos da construção de uma rede de drenagem do tipo 

separativo, em Jerusalém, esta rede separava convenientemente as águas provenientes das cuvas das 

águas domésticas. Ainda que avançado, este sistema separativo apenas cobria uma pequena parte da 

cidade (Hodge, 1992). 

A civilização Grega também apresentou apreciável avanço tecnológico, no que diz respeito à captação, 

distribuição e drenagem de águas Residuais, nos séculos VII a III A.C. (Liebmann, 1979). 

O Império Romano tornou-se num dos maiores avanços no planeamento e construção da rede de 

drenagem de águas.  Parte do trabalho desenvolvido pelo Império Romano teve por base a civilização 

Etrusca, que se localizava na Itália central, e que promoveu consideráveis avanços técnicos na área da 

drenagem (Burian et al., 2002). 

Com a queda do Império Romano e o começo da Idade Média, os avanços nos sistemas de drenagem 

de águas residuais estagnaram, podendo mesmo dizer-se que regrediram, isto porque naquele tempo a 

higiene pessoal e a limpeza não eram vistas como uma necessidade para a população (Burrian et al., 

2002). 

No ano de 1370, em Paris, surge o primeiro registo de uma vala coberta (coletor enterrado). Esse 

coletor operava como um intercetor junto a uma das margens do rio Senna, que recolhia as águas junto 

à margem e depois as despejava a jusante no mesmo rio. Apesar de o conceito “coletor enterrado”, 

surgir no século XIV, só apenas no século XVIII começou a ser frequentemente utilizado (Matos, 

2003). 

Com a chegada do século XIX, regista-se uma importante revolução tecnológica, na área da drenagem 

e sobretudo no abastecimento de água. Na construção da rede de drenagem, começa a ser utilizado o 

betão simples em coletores de secção circular e fundamentalmente a engenheira passa a adotar 

medidas de autolimpeza, diminuindo os trabalhos e encargos de manutenção das redes públicas 

existentes à época (Matos, 2003).              

Na segunda metade do século XIX, instaura-se a discussão entre as vantagens e inconvenientes da 

construção de sistemas separativos em detrimento dos sistemas unitários. Nessa época o sistema 

unitário prevalecia fundamentalmente em todas as grandes cidades Europeias. Tal facto era justificado 

por duas razões, o discernimento na conceção de sistemas separativos ainda era muito limitado e a 

nível económico o sistema unitário implicava menos responsabilidades (Matos, 2003). 

 

2.2.3. CONTEXTO NACIONAL 

A primeira referência relativa à rede de drenagem de águas residuais em Portugal surge no século 

XV, quando surte a ocorrência de epidemia, na capital, Lisboa. Nessa Altura, D. João II ordena a 

substituição dos coletores existentes na cidade. Apesar dos coletores existentes terem a função de 

recolher as águas provenientes das chuvas, na realidade estes recolhiam todo o tipo de despejos 

(Matos, 2003).   

Só no início do século XIX e depois de 1755 (terramoto de Lisboa), se regista novamente uma 

significativa evolução na construção da rede de drenagem de águas residuais, isto porque, passa a 

haver um maior cuidado no ordenamento do território e planeamento urbano. Em lisboa é construído 
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um sistema unitário em malha que tinha como objetivo drenar o centro de Lisboa e que depois era 

descarregado no estuário do Tejo (Matos et. al., 1986). 

No início do século XX, Portugal segue o caminho europeu e adota o uso de coletores em betão 

simples, bem como as medidas de velocidade que respeitassem a autolimpeza. Em 1930, em Portugal, 

pela primeira vez é construída a primeira rede separativa de águas residuais no Porto. Mais tarde, entre 

1940 a 1970, várias localidades procedem á remodelação da sua rede, adaptando-se ao sistema 

separativo (Matos, 2003). 

No final do século XX, com a entrada de Portugal na comunidade europeia, observou-se um 

elevado investimento no saneamento, nomeadamente no desenvolvimento de estações de tratamento 

de águas residuais (ETAR’s) (Matos, 2003). 

 

2.2.4. CONTEXTO PORTUENSE 

No final do século XIX, em 1896, decorre no Porto um concurso público internacional para a 

instalação do sistema de drenagem das águas residuais urbanas, de forma a responder às várias pestes 

que se faziam sentir e às fracas condições de higiene pública na cidade. Este sistema tinha o propósito 

de eliminar o depósito dessas águas em fossas e nas próprias ruas (Águas do Porto, 2015). 

O concurso público foi ganho por uma firma inglesa Hughes & Lancaster, apresentando uma 

proposta de uma rede separativa. A construção da rede decorreu entre 1903 a 1909, sendo que neste 

ano, deu-se o desentendimento entre a empresa e a camara municipal do Porto, relativamente às 

ligações da rede aos prédios (PEGICUA- GT2, 2015). 

A 1 de Abril de 1927, são criados os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Porto 

(SMAS), tendo como responsabilidade o abastecimento e a drenagem de águas residuais no município. 

A missão era aumentar a qualidade de vida no município, garantindo a qualidade no constante 

fornecimento de água, assim como o tratamento das águas residuais. Neste ano terminam as 

verificações do sistema, das ligações aos prédios e da receção definitiva, por parte da firma inglesa, 

continuando ainda o processo de construção de ramais (PEGICUA- GT2, 2015). 

Na década de 50 é aprovado o Plano Diretor do Saneamento, começando os trabalhos para 

ampliação da rede. A década de 70 é marcada pela mudança, nomeadamente na visão territorialmente 

mais abrangente, sendo esta mais tarde marcada por quatro grandes obras, as ETAR’s do Freixo 

(2000) e Sobreiras (2003) e os dois intercetores um referente à frente atlântica e outro ao Douro litoral, 

que muito contribuiu para a despoluição do troço final da bacia do Douro (PEGICUA-GT2, 2015). 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE DRENAGEM    

Como foi referido anteriormente, os sistemas de drenagem de águas urbanas são infraestruturas 

construídas essencialmente com o objetivo de garantir condições de higiene e saúde pública nos 

aglomerados urbanos, promovendo a qualidade de vida das populações.  

Relativamente à sua operacionalidade hidráulica, estes sistemas de drenagem de águas urbanas 

apresentam uma classificação diferente, de acordo com a qualidade ou características da água escoada: 

águas residuais domésticas, águas residuais industriais e águas pluviais. 

As águas residuais domésticas provêm essencialmente do uso humano (instalações sanitárias e 

cozinhas) e apresentam as suas características naturais alteradas. Estas águas caracterizam-se pelo alto 

teor em matéria orgânica e características biodegradáveis (Vale, 2011). 
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Segundo Vale (2011), as águas residuais industriais resultam das diferentes atividades industriais e 

por isso apresentam características variáveis de acordo com o tipo de indústria. Quanto à sua 

composição estas águas apresentam geralmente elevado teor químico.    

As águas pluviais são águas resultantes da precipitação e que por impedimento urbano não se 

infiltraram no solo. Teoricamente estas águas devido à sua origem não apresentam concentrações de 

matéria orgânica, no entanto devido ao seu escoamento e passagem pela superfície (estradas e 

arruamentos) (Vale, 2011). Estas águas não devem ser misturadas com as águas residuais, evitando o 

tratamento de grandes quantidades água.  

De acordo com o artigo 16º do decreto regulamentar 23/95 de 23 de Agosto de 1995, os sistemas 

de drenagem de águas urbanas são classificados em: sistemas separativos, sistemas mistos ou peseudo-

separativos e sistemas unitários.  

Os sistemas “unitários” referem-se aos casos em que existe uma rede única de coletores, sendo 

responsáveis pela recolha e transporte conjunto das águas residuais domésticas, industriais e pluviais.  

Os sistemas “separativos” caracterizam-se pela existência de dois sistemas de drenagem 

diferenciados, com o objetivo de separar os diferentes tipos de água a drenar. Uma das redes é 

destinada à recolha e transporte de águas residuais domésticas e industriais até à estação de tratamento, 

a outra rede destina-se à recolha e transporte das águas pluviais ao meio recetor. 

Os sistemas “mistos” representam a combinação dos dois tipos de sistema de drenagem acima 

mencionados, ou seja, em que uma parte da rede é unitária e a outra é separativa. Os sistemas “pseudo-

separativos” surgem quando em condições incomuns, existe a ligação entre a rede de coletores de 

águas pluviais às redes de coletores de águas residuais. Estas situações podem ser permitidas ou 

clandestinas.  

No contexto Português, as redes de drenagem construídas caracterizam-se na sua maioria pela sua 

tipologia unitária. No entanto nos últimos 30 anos têm-se verificado uma restruturação da rede em 

muitos municípios para a tipologia separativa (Matos, 2003). 

   Analisa-se agora o funcionamento hidráulico dos sistemas apresentados, quanto à sua tipologia. 
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Quadro 1: Classificação dos diferentes tipos de sistemas (Campos, 2014). 

Tipo de sistema Condições de funcionamento 

Separativos 

Usualmente o transporte das águas residuais urbanas é feito em 

superfície livre; 

Em recurso ao uso de soluções gravíticas de escoamento o 

escoamento poderá ser sob pressão (Bombagem); 

Ainda que pouco frequente e em condições de subpressão nas 

condutas, o escoamento pode funcionar sob Vácuo 

Unitários 
Neste tipo de sistemas o conjunto das águas recolhidas (residuais, 

pluviais e industriais) é escoada em superfície livre. 

Mistos 

Uma vez que são admitidas ligações de águas pluviais aos 

coletores de águas residuais, o escoamento tende a funcionar em 

superfície livre 

 

O quadro 2 apresenta uma síntese às principais vantagens e inconveniente de cada tipo de sistema. 

(Vale, 2011) 

Quadro 2: Principais vantagens e inconveniente de cada tipo de sistema (Vale, 2011). 

Tipo de sistema Vantagens Inconvenientes 

Separativos 

O facto de transportarem 

efluentes de natureza distinta 

por diferentes coletores permite 

que sejam sujeitos a diferentes 

condições de tratamento final. 

Custos elevados de primeiro 

investimento, associados à 

necessidade de dispor de dois 

tipos de tubagens ou coletores. 

Necessidade de construção 

cuidadosa, em termos das 

ligações dos ramais prediais. 

Unitários 

Economia do primeiro 

investimento, decorrente da 

construção de um único tipo de 

coletor que transporta a 

totalidade da água do meio 

urbano. Simplicidade de 

projeto, no que respeita a 

ligação de ramais e coletores. 

Descarga de excedentes 

poluídos em tempo de chuva, 

com eventuais impactes 

negativos no ambiente. 

Acréscimo de encargos de 

energia e de exploração em 

instalações elevatórias e de 

tratamento devido ao excedente 

de contribuição pluvial em 

tempo de chuva. 

 



Gestão Integrada de Sistemas de Águas Residuais Urbanas: Aplicação ao Caso do Porto 

 

10 

 

Independentemente do tipo de sistema, em termos estruturais, este tem que dispor de um conjunto 

de componentes que podem ser agrupados em três grandes grupos: rede coletora, estações elevatórias 

e órgãos acessórios.  

Apresentam-se agora de forma sucinta os principais componentes de sistemas de águas residuais e 

pluviais bem como a sua finalidade. 

 

Quadro 3: Componentes do sistema e objetivos (Campos, 2014).  

Componente Tipo Finalidade 

Redes interiores 

dos edifícios 
Comum 

Transporte de águas pluviais e de águas residuais 

domésticas para o exterior da edificação. 

Ramais de ligação Comum 

Ligação de coletores de águas residuais (domésticas, 

comerciais, industriais e pluviais) para a rede de 

drenagem. 

Coletores Comum 
Conjunto de coletores que tem como objetivo a 

recolha e transporte das águas residuais urbanas. 

Emissários e 

intercetores 
Comum 

Destina-se ao transporte das águas residuais 

recolhidas pelas redes de drenagem, para o local de 

tratamento ou de destino final. Em caso de descarga 

no oceano, designam-se por emissários submarinos. 

Sistemas 

elevatórios 
Complementar 

Destina-se ao transporte das águas residuais em 

situações em que a drenagem gravítica não é 

possível ou economicamente a solução adequada. 

Descarregadores Complementar 

Órgãos do sistema, em regra ligados a coletores de 

recurso e que entram em funcionamento, em situação 

de avaria ou descarga de emergência para fazer face 

à afluência excessiva de águas residuais. 

Sifões invertidos Complementar 

Órgão que incluem um ou mais trechos com 

escoamento sob pressão gravítica, a que se recorre 

quando o escoamento com superfície livre não é 

tecnicamente e economicamente exequível. 

Bacias de retenção Complementar 

Órgãos por vezes usados em sistemas pluviais, e 

mais raramente em sistemas unitários, e que se 

destinam principalmente, e em regra, a reduzir os 

caudais de ponta de cheia à custa de efeitos de 

retenção e amortecimento. 

Túneis 
Complementar e 

excecional 

Por vezes, quando as condições topográficas e 

geológicas o justifiquem economicamente, pode 

recorrer-se a construção de coletores em túnel (sem 

recurso à abertura de valas a céu aberto). 
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Quanto aos tipos de drenagem poderá ser feita ainda outra distinção quanto aos modelos de gestão 

dos sistemas de drenagem, podendo-se segregar entre (Galvão, 2009; Marques, 2010): 

 Sistemas municipais de responsabilidade de um só município; 

 Sistemas intermunicipais, com mais do que um município, gerido por uma associação 

de municípios; 

 Sistemas multimunicipais, que abrangem mais do que um município, contudo são 

objetos de gestão e exploração do governo. 

Até à década de 70, o setor da água em Portugal era da responsabilidade exclusiva dos municípios, 

existindo apenas duas concessões ao setor privado, Lisboa e Porto. A cidade do Porto, que caducou 

nos anos 20 e na cidade de Lisboa que caducou em 1974 (Sampaio, 2000). 

A entidade gestora dos serviços de saneamento de águas residuais é a entidade titular – a Câmara 

Municipal. De acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 194/2009 a responsabilidade de definir o 

modelo de gestão mais conveniente é da Câmara Municipal. No referido Decreto-Lei apresentam-se os 

seguintes modelos de gestão:  

 Prestação direta do serviço; 

 Delegação do serviço em empresa constituída em parceria com o Estado; 

 Delegação do serviço em empresa do sector empresarial local; 

 Concessão do serviço. 

Por razões de divisão de responsabilidade das entidades gestoras são considerados dois diferentes 

patamares de sistemas de drenagem de águas residuais urbanas, classificados em: sistemas em “baixa” 

e sistemas em “alta”. 

Os sistemas em “baixa” são os que incluem “as redes de coletores com os ramais de ligação 

correspondentes e as estações elevatórias inerentes a estas redes”, permitindo a recolha nos ramais 

domiciliários e transporte até à recolha do sistema em “alta”.  

Os sistemas em “alta” situam-se a jusante dos sistemas em “baixa” e compreendem “os emissários, 

intercetores e estações elevatórias inerentes, e ainda, as ETAR e os dispositivos e instalações de 

destino final dos efluentes”. 

Apresenta-se agora a abordagem aos modelos de gestão dos sistemas de drenagem, na segregação 

da estruturação dos sistemas em “alta” e em ”baixa”. 

 

Quadro 4: Estruturação do sistema em "Alta" (Adaptado de ERSAR 2015). 

Sistema em “Alta” 

Modelo Entidade Gestora Tipo de participação privada 

Gestão direta Estado Não aplicável 

Delegação Empresa Pública Não aplicável 

Concessão Entidade concessionária Participação maioritária do 
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multimunicipal estado e dos municípios 

 

 

Figura 1: Distribuição geográfica das entidades gestoras de serviços de saneamento de águas residuais urbanas 

em “alta”, (RASARP 2015) adaptado de ERSAR 2015. 
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Quadro 5: Estruturação do sistema em "Baixa" (Adaptado de ERSAR 2015). 

Sistema em “Baixa” 

Modelo Entidade Gestora Tipo de participação privada 

Gestão direta 

Serviços municipais Não aplicável 

Serviços municipalizados Não aplicável 

Serviços inter-municipalizados 
Criação de pessoa coletiva 

integrada pelos vários municípios 

Delegação 

Empresa constituída em parceria 

com o Estado 

Capital social do Estado e 

município (s) 

Empresa municipal 

Entidade empresarial municipal, 

com possível participação de 

capital privado (minoritário) e 

sem participação do Estado 

Junta de freguesia 
Acordos e protocolos de 

delegação com o município 

Concessão 
Entidade concessionária 

multimunicipal 
Parceria público-privada 
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Figura 2: Distribuição geográfica das entidades gestoras de serviços de saneamento de águas residuais urbanas 

em “baixa”, (RASARP 2015) adaptado de ERSAR 2015. 
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2.4 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Atualmente, a nível legislativo, existe um conjunto de diplomas e indicadores de avaliação 

relacionados com a regulação e supervisão dos setores de serviços de drenagem de águas residuais 

urbanas, bem como, de gestão dos meios recetores.  

A sua importância prende-se com o facto de permitir ao estado o papel de defensor do interesse 

público, na garantiria da qualidade e transparência nos serviços prestados aos cidadãos. 

 

2.4.1 LEGISLAÇÃO REFERENTE À OCORRÊNCIA DE CHEIAS URBANAS 

Referente às cheias e inundações urbanas, o diploma legal vigente em Portugal, é regulamentado 

pelo Decreto de Lei nº468/71, de 5 de novembro.  O referido diploma foi alterado por três ocasiões 

pelo Decreto de Lei nº 53/74, de 15 de fevereiro e nº 89/87, de 26 de fevereiro e ainda pela Lei nº 

16/2003, de 4 de junho. Este Decreto-Lei unificou o regime dos terrenos incluídos no domínio público 

hídrico e criou a figura de zonas adjacentes, determinando a sujeição a restrições de utilidade pública 

dos terrenos considerados ameaçados pelo mar ou pelas cheias (Marques et al., 2013).  

O Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, vem criar a Reserva Ecológica Nacional (REN), cujo 

regime foi aprofundado pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, e posteriormente revisto pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto. Com uma perspetiva preventiva, a REN veio a considerar 

as zonas ameaçadas pelas cheias áreas de risco, integrando as áreas ainda livres de ocupação, que 

passam a constituir uma restrição de utilidade pública (Marques et al., 2013). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro, as responsabilidades do controlo de cheias 

são atribuídas aos Municípios.  Sem prejuízo do processo de classificação das zonas adjacentes, 

previsto no Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, este Decreto-Lei vem obrigar os municípios, 

com aglomerados urbanos atingidos por cheias num período de tempo que, pelo menos, incluísse o 

ano de 1967 e que ainda não se encontrassem abrangidos pela classificação das zonas adjacentes, a 

elaboração de cartas de zonas inundáveis, com vista à adoção de restrições à edificação face ao risco 

de cheia (Marques et al., 2013).  

No ano de 2005, surge a Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos, Lei n.º 54/2005, de 15 de 

novembro, que revogou parcialmente o Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, mantendo o regime 

jurídico aplicável às zonas adjacentes e admitindo que o governo pode classificar como zona adjacente 

as zonas ameaçadas pelo mar e as zonas ameaçadas pelas cheias, sujeitando-as a restrições de utilidade 

pública (Marques et al., 2013).  

A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, referente à Lei da água, vem integrar as medidas de 

proteção contra cheias e inundações nos instrumentos de planeamento dos recursos hídricos e de 

gestão territorial, obrigando à demarcação das zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias. A Lei da 

Água estabelece, nas disposições gerais, as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das 

águas (Marques et al., 2013). 

O Capítulo III do Ordenamento e Planeamento dos Recursos Hídricos, na secção IV, sobre a 

Proteção e Valorização, define, no artigo 33.º, parágrafo 5, a responsabilidade de execução de medidas 

de conservação e proteção: “As medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica devem ser 

executadas sob orientação da correspondente ARH, sendo da responsabilidade:  

a) Dos municípios, nos aglomerados urbanos;  

b) Dos proprietários, nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos;  
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c) Dos organismos dotados de competência, própria ou delegada, para a gestão dos recursos 

hídricos na área, nos demais casos.” 

Em 2010 surge o Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, que aprova o quadro para a 

avaliação e gestão dos riscos de inundações com o objetivo de reduzir as suas consequências 

prejudiciais, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e indo igualmente ao encontro da preocupação relativa à 

mitigação dos efeitos das inundações, estabelecida na Directiva nº 2000/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro (Marques et al., 2013).  

 

2.4.2 LEGISLAÇÃO REFERENTE AO CONTROLO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 

A qualidade das águas balneares nas zonas costeiras representa não só um importante fator 

sanitário, como também indicadores de qualidade ambiental e de desenvolvimento turístico. 

As valências previstas na Lei da Água são exercidas pela Agencia Portuguesa do Ambiente, IP 

(APA) que, como autoridade nacional das águas, representa o Estado Português. A APA outorga a 

gestão dos recursos hídricos (planeamento, licenciamento, monitorização e fiscalização), à 

administração portuária com jurisdição no local, ou seja, no que ao Porto diz respeito, à Administração 

dos portos do Douro, leixões e viana do castelo,  SA (APDL). 

A Diretiva 2006/7/CE de 15 Fevereiro de 2006, relativa gestão da qualidade das águas balneares e 

que foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei nº 135/2009 de 3 de Junho, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 113/2012 de 23 de Maio, que estabelece o regime de identificação, monitorização 

e classificação da qualidade das águas balneares e de prestação de informação ao público sobre as 

águas balneares. 

A Lei da Água, referente à Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, define como águas balneares as 

águas superficiais interiores ou costeiras, em que se preveja um grande número de banhistas e onde a 

prática balnear não tenha sido interdita ou desaconselhada de modo permanente. 

A monotorização da qualidade em Portugal é realizada por amostragem, e a sua frequência varia 

consoante a categoria da águas balnear (costeira, interior), o seu historial e as pressões a que está 

sujeita. A frequência destas amostragens torna-se inferior, quanto maior for a classificação obtida 

anteriormente.     

A avaliação da qualidade das águas balneares é materializada de acordo com o Decreto-Lei n.º 

135/2009, de 3 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de Maio, que 

transpõe a diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 15 de fevereiro, relativa à 

gestão da qualidade das águas balneares, estabelece no art.º 8º os critérios para classificação da 

qualidade das águas balneares.   

A classificação das águas balneares em função da avaliação da sua qualidade é representada no 

quadro 6 refere-se que esta avaliação é referente às águas costeiras.  
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Quadro 6: Classificação de qualidade das águas balneares (Fonte: http://www.snirh.pt). 

Parâmetro Qualidade excelente Qualidade boa Qualidade suficiente 

Enterecocos intestinais *100 *200 **185 

Escherichia coli *250 *500 **500 

* Com base numa avaliação de percentil 95 

**Com base numa avaliação de percentil 90 

 

Apresenta-se de seguida as entidades envolvidas na avaliação, na aplicação da legislação em vigor 

sobre as águas balneares.  

Quadro 7: Entidades envolventes na avaliação das águas balneares (Fonte: http://www.snirh.pt). 

Finalidade Entidade Responsável 

Identificação das águas 

balneares 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. designadamente através da 

Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL 135/2009 

com a redação que lhe foi dada pelo DL 113/2012, com a colaboração 

das Autarquias locais, das entidades responsáveis por descargas no 

meio hídrico e no solo e do público interessado; 

Duração da época balnear 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., designadamente através da 

Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL 135/2009 

com a redação que lhe foi dada pelo DL 113/2012, sob proposta das 

Autarquias locais e das administrações regionais autónomas com 

atribuições e competências no âmbito das águas balneares; 

Monitorização das águas 

balneares 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e administrações regionais 

autónomas com atribuições e competências no âmbito das águas 

balneares; 

Avaliação da qualidade 

das águas balneares 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. designadamente através da 

Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL 135/2009 

com a redação que lhe foi dada pelo DL 113/2012, 

Perfis das águas balneares 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e Administrações regionais 

autónomas com atribuições e competências no âmbito das águas 

balneares, em articulação com os Municípios e com as entidades 

responsáveis pelas descargas no meio hídrico e no solo; 

Medidas de gestão em 

circunstâncias 

excecionais 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e Administrações regionais 

autónomas com atribuições e competências no âmbito das águas 

balneares; 

Departamento de Saúde Pública; 

Autoridade Municipal de Proteção Civil; 

Autoridade Marítima; 

Entidades responsáveis por descargas no meio hídrico e no solo; 

Municípios; 

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional 

Republicana; 

Vigilância sanitária e 

riscos provenientes de 

cianobactérias 

Departamento de Saúde Pública e Administrações regionais 

autónomas, com atribuições e competências no âmbito das águas 

balneares; 
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2.4.3 LEGISLAÇÃO REFERENTE AOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

De entre os diplomas em vigor em Portugal, relativos aos sistemas de drenagem de águas 

residuais, destacam-se os seguintes. (Coelho, 2013) 

O Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de Agosto, atualizou a legislação relativa aos sistemas de 

distribuição e drenagem pública e predial, referente aos princípios gerais de conceção, construção e 

exploração.  

No mesmo ano, surge o Decreto-Lei no 294/94, de 16 de Novembro, relativo ao regime jurídico de 

concessão de gestão e exploração dos sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. 

Nesse seguimento, o Decreto-Regulamentar nº 23/95, de 23 de agosto, veio aprovar o regulamento 

geral dos sistemas públicos e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais. 

No ano de 1997, surge o Decreto-Lei nº152/97, de 19 de Junho, que transpõe para o direito interno 

a Diretiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativo à recolha, tratamento e 

descarga de águas residuais no meio aquático. 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS 

Segundo Cardoso et al. (2002) os sistemas de drenagem urbana no que diz respeito ao desempenho 

e exploração compreende a análise de diferentes domínios:   

 Domínio hidráulico  

 Domínio sanitário  

 Domínio ambiental  

 Domínio estrutural  

 Domínio socioeconómico 

Relativamente aos domínios Ambiental e Sanitário, a nível de imagem, são os mais prejudiciais 

para a boa imagem da entidade gestora. Este aspetos de desempenho caracterizam-se pela 

contaminação microbiológica e pela ocorrência de descargas não tratadas para o meio recetor. Por 

ocorrência de extravasamento de águas residuais para as vias públicas, podendo causar danos à saúde 

pública e aos ecossistemas envolventes. O aumento de caudais efluentes proporciona ao depósito de 

água impropria, em estações elevatórias e em estações de tratamento de águas residuais. 

Consequentemente aumenta o número de descargas de “excedentes” não tratados, para o meio recetor, 

causando a contaminação de massas de água. 

No domínio Hidráulico e Estrutural, os aspetos de desempenho compreendem a entrada em carga 

de coletores, inundações, velocidades excessivas, assoreamento, redução da capacidade de escoamento 

e ocorrência de infiltrações, associados a condições estruturais como o assentamento dos coletores, a 

ocorrência de fendilhação, falhas, deformações e colapsos. 

Finalmente, no que respeita ao domínio socioeconómico podem ter-se em conta a ocorrência de 

odores, interrupções de tráfego e custos unitários de exploração.  

Por deterioração das infraestruturas e equipamentos e consequente diminuição do período de vida 

útil, o custo global de operações de manutenção é agravado. O agravamento destes custos, é anexado 

aos contribuintes, por acréscimo de custos relativos a faturação, no entanto, quando entre entidade 
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gestoras existe separação das mesmas em “alta” e “baixa”, a atribuição de responsabilidades, torna-se 

demasiado complexa. 

Assim, face aos problemas técnicos associados ao funcionamento hidráulico do sistema de 

drenagem descritos acima, identifica-se agora um conjunto de situações que estão na origem de tais 

problemas:  

 Infiltração de águas pluviais nos sistemas de drenagem de águas residuais;  

 Infiltração de águas do nível freático nos sistemas de drenagem de águas residuais;  

 Infiltração de águas costeiras nos sistemas de drenagem de águas residuais;  

 Afluências indevidas de águas residuais aos sistemas de drenagem de águas pluviais, a 

partir de fontes pontuais;  

 Degradação da qualidade das águas pluviais, devido a escorrências de origem difusa; 

 Subdimensionamento das redes de drenagem de águas pluviais. 

 

2.5.1 AFLUÊNCIAS INDEVIDAS À REDE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

As afluências indevidas de caudais em sistemas de drenagem de águas residuais domésticas, do 

tipo separativo, constituem assim, um fator relevante na exploração, causando a sobrecarga hidráulica 

do sistema de transporte e de tratamento de águas residuais e, frequentemente, a redução da eficiência 

nos processos de tratamento. No caso de afluências superiores à capacidade existente, podem 

verificar-se inundações, descargas através dos descarregadores de emergência e entrada em 

funcionamento de um by-pass à estação de tratamento (Cardoso et al, 2002). 

Apesar de também constituir um fator negativo, nas redes do tipo unitário, a afluência de volumes 

adicionais, deve se encarada como algo que inevitavelmente tem que acontecer. Estes sistemas têm a 

desvantagem de, no caso de episódios de pluviosidade intensa, poder ocorrer a descarga direta das 

águas pluviais misturadas com as residuais, nos meios recetores, através de descarregadores de cheias 

(Vale, 2011). 

As afluências indevidas, geralmente associadas às infiltrações, resultam de um conjunto de 

situações: 

 Pluviosidade elevada 

 Existência de ligações entre redes de drenagem residuais e pluviais 

 Estado de conservação da rede 

 (Existência de redes unitárias a montante ou jusante) 

A entrada de caudais de infiltração nos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 

acontece nas câmaras de visita ou na própria tubagem. Nas câmaras de visita, a água tem acesso à rede 

através das tampas, geralmente quando estas não são totalmente estanques, ou através de fissuras nas 

juntas ou na soleira. Na tubagem a água entra nas redes devido a fraturas, fadiga das estruturas (redes 

principais e ramais domiciliários) e à abertura nas juntas. 
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2.5.2 AFLUÊNCIA DE ÁGUAS DO NÍVEL FREÁTICO NOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A entrada de água por infiltração tem origem subterrânea, nos aquíferos e depende essencialmente 

do nível freático e do nível de impermeabilização das infraestruturas. Assim, este tipo de infiltração 

apresenta uma relação indireta com a precipitação (Mortinho,2011). 

A infiltração ocorre quando as águas subterrâneas se infiltram na tubagem da rede, sendo esta 

condicionada pela existência de caudais acima da cota de soleira dos coletores do sistema de águas 

residuais urbanas. Assim, estes caudais tendem a permanecer constantes, não dependendo de eventos 

pluviométricos que ocorram de forma isolada, apresentando assim uma variação sazonal (Mortinho, 

2011). 

Os principais fatores que proporcionam a entrada de caudais por infiltração nas redes de drenagem 

através das juntas ou fissuras existentes nas tubagens são: 

 Estado de conservação e idade da rede de drenagem; 

 Posição da rede de drenagem relativamente à posição do nível freático; 

 Densidade de ramais de ligação; 

 Características do solo envolvente e fugas em condutas de abastecimento ou coletores 

separativos pluviais; 

A retificação de infiltração indireta engloba (EPA, 1991): 

 Determinação do posicionamento e avaliação de caudais afluentes; 

 Criação de medidas de monitorização e manutenção da rede de sistemas de águas residuais 

urbanas; 

 Interpretação das circunstancias de afluência de águas residuais, na medida em que estimar 

a presença e extensão da infiltração indireta; 

 

2.5.3 AFLUÊNCIA DE ÁGUAS FLUVIAIS NOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Em zonas fluviais verifica-se ainda um outro problema ao nível das interferências entre os 

sistemas de drenagem de águas residuais domésticas e os sistemas de drenagem de pluviais. Trata-se 

de descargas ou interligações existentes entre a rede de drenagem de águas residuais e as ribeiras.  

Este tipo de situação, quando ocorre, tem expressão muito significativa, promovendo a entrada de 

grandes volumes de água do meio recetor (doce ou salgada), nos sistemas de drenagem, elevatórios e 

de tratamento. 

 

2.5.4 AFLUÊNCIAS INDEVIDAS DE ÁGUAS RESIDUAIS AOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Ao longo do seu desenvolvimento os cursos de água apresentam modificações relativas à 

qualidade natural da água associadas a afluências indevidas, a partir de fontes pontuais. 

 As fontes pontuais caracterizam-se por descargas individualizadas de esgoto sanitário ou efluentes 

industriais, tornando-se aparentemente fácil a localização e identificação dessas descargas, no entanto, 

em grandes cidades fortemente urbanizadas, como é o caso em estudo da cidade do Porto, a maior das 

ribeiras encontram-se entubadas, o que dificulta o processo de identificação de tais fontes de poluição. 
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Tais situações acontecem devido a: 

 Erros na ligação de ramais prediais de águas residuais 

 Adaptações de ramais antigos (sistemas unitários a montante) 

  Ligações by-pass 

   

2.5.5 DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DEVIDO A ESCORRÊNCIAS DE ORIGEM DIFUSA 

Nas redes de drenagem de águas pluviais, as fontes de poluição de origem difusa caracterizam-se 

pela difícil identificação e controlo. Geralmente este tipo de poluição está relacionado com a 

infiltração de concentrações poluentes no solo provenientes do uso de pesticidas, herbicidas e 

fertilizantes, nos campos para fins agrícolas e da existência de fossas séticas coletivas e individuais. 

A inexistência de legislação nacional específica relativa à qualidade das águas pluviais 

descarregadas em meio recetor natural cria algumas lacunas importantes na análise destas matérias. 

 

2.5.6 SUB-DIMENSIONAMENTO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A ocupação excessiva e desorganizada do terreno, aliada ao sucessivo desenvolvimento urbano e à 

impermeabilização, implicou que, ao longo do tempo, aumentasse o risco de inundações, 

nomeadamente em meios urbanos. O aumento da densidade de ocupação por edificações e obras de 

infraestrutura viária resulta em maiores áreas impermeáveis e, como consequência, no incremento das 

velocidades de escoamento superficial e na redução de recarga dos lençóis freáticos. 

A cidade do Porto é naturalmente um exemplo desse desenvolvimento urbano, verificando-se nas 

últimas décadas, uma expansão e consolidação urbana que se tem feito sentir na cidade do Porto, com 

a consequente impermeabilização do solo, que contribui de forma significativa, para a ocorrência de 

inundações urbanas. (Oliveira, 2015) 

A ocupação do solo a montante da zona urbana, em toda a área da bacia hidrográfica, pode ser 

determinante. De facto, o sistema de drenagem urbana que transfere os escoamentos para secções mais 

afastadas, sem qualquer preocupação com a retenção de volumes escoados e dos elevados caudais 

dessas zonas, pode causar problemas a outras áreas urbanas localizadas a jusante (Marques et al., 

2013). 

A função da rede de drenagem de águas pluviais é a de drenar, sem produzir impactos negativos 

no local de implementação do sistema, nem nas zonas urbanas a jusante. Não deve igualmente 

eliminar ecossistemas aquáticos existentes nem promover processos erosivos nas margens das linhas 

de água. Atualmente, o sistema de drenagem pluvial deve apontar para a preservação das linhas de 

água, ter preocupações com a qualidade da água e procurar tirar partido de áreas verdes, parques e 

zonas de lazer (Marques et al., 2013). 

Apesar do referido anteriormente sobre a questão das inundações urbanas, muitas vezes o que na 

realidade acontece é que os sistemas de drenagem de águas pluviais não estão devidamente 

dimensionados ou encontram-se obstruídos por falta de manutenção, originando as situações referidas. 
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Figura 3: Coletor de drenagem de águas pluviais obstruída (Fonte: Águas do Porto). 

 

Os casos acima referidos representam situações específicas na cidade do Porto em que por 

obstrução dos coletores ou falta de capacidade de escoamento, das águas provenientes de chuvadas 

intensas, originaram a inundação de vias, arruamentos, habitações e estabelecimentos comerciais.  

 

                

Figura 4: Ocorrências de inundações na cidade do Porto (Fonte: Águas do Porto) 

 

Segundo Ramos, (2003) a tomada de consciência dessas situações veio operar uma profunda 

alteração dos conceitos de análise e dimensionamento dos equipamentos urbanos de drenagem, 

evoluindo a própria conceção e cálculo dos sistemas, por forma a um ajustamento mais adequado às 

formas diversificadas de crescimento urbano e de ocupação do solo. 

 

2.6 IDENTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS E MEDIDAS CORRETIVAS 

Neste subcapítulo pretende-se fazer uma análise dos problemas técnicos e expor as soluções que 

têm sido aplicadas para a respetiva atenuação. 

De entre a exposição realizada anteriormente, referente aos problemas técnicos existentes nas 

redes de drenagem, estes podem ser agrupados em três grupos para uma melhor análise na 

identificação de medidas de controlo e mitigação.  

 

 



Gestão Integrada de Sistemas Urbanos de Águas Residuais Urbanas: Aplicação ao Caso do Porto 

 

23 

 

 As anomalias identificadas enquadram-se nos seguintes três grupos: 

 Controlo e gestão da quantidade de caudais pluviais escoados, relativamente à 

ocorrência de cheias urbanas; 

 Infiltração de águas pluviais na rede de águas residuais, aumentando os volumes 

afluentes a estações de tratamento; 

 Descargas de águas residuais e águas pluviais poluídas nos meios recetores, 

contaminando ribeiras e águas balneares; 

Segundo Marques (et al., 2013), o sistema de drenagem pluvial, em especial os pequenos cursos 

naturais de água, devem seguir uma linha de preservação e preocupação com a qualidade da água e 

ainda tirar partido de áreas verdes, parques e zonas de lazer. 

 

2.6.1 CONTROLO E GESTÃO DA QUANTIDADE DE CAUDAIS PLUVIAIS ESCOADOS, RELATIVAMENTE À 

OCORRÊNCIA DE CHEIAS URBANAS 

O crescente aumento da população, o desenvolvimento do meio urbano das grandes cidades e o 

aumento da impermeabilização do solo deu-se de forma natural, aumentado consequentemente o 

caudal escoado pela rede de drenagem de águas pluviais. Como consequência deste processo de 

urbanização, a rede de drenagem começou a ser incapaz de suportar o escoamento deste crescente 

aumento de caudais. A incapacidade dos sistemas de drenagem levou à origem de sucessivas 

ocorrências de inundações urbanas.   

Na década de 90, um conjunto de investigadores com o objetivo de encontrar soluções face às 

diversas consequências da urbanização, apresentou um conjunto estratégias que apontam para uma 

gestão das águas pluviais integrada no planeamento urbano (Nunes, 2011). 

O principal objetivo desta integração é restaurar o ciclo hidrológico natural, alterado pelo processo 

de urbanização, através da utilização de técnicas que permitam aumentar a capacidade de infiltração da 

água no solo, perdida pelo processo de urbanização (EPA, 1999). 

 A redução dos caudais de águas pluviais drenados pelos sistemas de drenagem nos meios urbanos 

é obtida através de soluções de controlo na origem. Estas soluções consistem na aplicação de 

dispositivos de controlo local, a montante da rede de drenagem, permitindo a redução dos caudais de 

ponta (Vale, 2011) 

Segundo Vale (2011), o objetivo destas técnicas de controlo na origem são as seguintes: 

 Retenção ou o armazenamento temporário de águas provenientes de eventos 

pluviométricos; 

 Proporcionar a infiltração no solo, promovendo redução de volume de 

escoamento para jusante; 

Estes conceitos promovem o benefício das águas pluviais e linhas de água de forma ativa. Ao 

contrário de uma visão convencional, através de diapositivos de controlo na origem, as águas pluviais 

são vistas como um recurso, adjacente a inúmeros benefícios ao nível ambiental, económico e social. 

(CSIRO, 1999). 
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2.6.1.1 PAVIMENTOS PERMEÁVEIS 

Os pavimentos permeáveis são estruturas constituídas de revestimentos superficiais permeáveis, 

que possibilitam a infiltração, a retenção temporária e ainda a redução da velocidade do escoamento 

superficial das águas pluviais. Estes pavimentos apresentam um grande potencial de utilidade uma vez 

que podem ser constituídos por pavimentos dotados de revestimentos superficiais permeáveis, 

pavimentos dotados de estruturas porosas e de dispositivos de facilitação à infiltração. 

Atendendo à sua natureza porosa, este tipo de pavimentos representam uma solução vantajosa, 

quer na redução da área impermeável, quer no aumento da retenção e armazenamento de águas 

pluviais, permitindo a diminuição do escoamento superficial e consequentemente problemas de 

inundações urbanas. Uma vez que a água deixa de estar à superfície, existe uma melhoria na segurança 

e conforto pois há redução na formação de poças de água e consequentemente melhoria da aderência, 

evitando problemas de aquaplanagem. (Matos, 2003). 

A nível económico, os pavimentos permeáveis de uma forma geral apresentam um custo de 

investimento considerável, quando comparados com os pavimentos convencionais. No caso deste tipo 

de pavimentos permeáveis, e atendendo à sua natureza porosa, existe o risco de colmatação, esta 

situação necessita por isso de uma manutenção cuidada e regular, aumentado o custo real da sua 

implementação (Matos, 2003). 

 

 

Figura 5: Secção transversal de um pavimento poroso de armazenamento (Fonte: LNEC). 
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Figura 6: Pavimento poroso em parque de estacionamento. 

 

2.6.1.2. BACIAS DE RETENÇÃO  

Segundo Matias (2006), as bacias de retenção são estruturas de armazenamento de águas pluviais, 

que se destinam a regularizar os caudais afluentes, possibilitando a restituição a jusante de caudais 

compatíveis com o limite previamente definido pela capacidade de escoamento de uma rede ou curso 

de água existente. 

Considerando os princípios WSUD, as bacias de retenção podem também funcionar como 

estruturas permanentes, ou seja são projetadas não para reter temporariamente, mas sim manter a água 

permanentemente, transformando-se a estrutura num lago artificial, valorizando a paisagem urbana. 

As bacias de retenção podem classificar-se, quanto à sua implantação em bacias a céu aberto ou 

enterradas, sendo que as primeiras, como foram referidas anteriormente podem ainda ser divididas em 

bacias a seco e em bacias com nível de água permanente. (Matias, 2006) 

As bacias enterradas são estruturas do ponto de vista económico mais dispendiosas e de 

implementação limitada. Este tipo de estruturas são indicadas em zonas densamente urbanizadas e 

com limitações na disponibilidade de terreno para a sua construção. À semelhança dos reservatórios de 

água, estas estruturas tornam indispensável o recurso a instalações de bombagem, para o esvaziamento 

após ocorrência de períodos de precipitação. (Matias, 2006). 

As bacias a seco, concebidas para funcionar esporadicamente, caracterizam-se por não possuírem 

frequentemente água, apenas em situações de precipitações significativas funcionam como 

reservatórios temporários de água, diminuindo o risco de inundações urbanas. (Matos, 2003). A 

implementação deste tipo de estrutura é condicionada pelo nível freático máximo, ou seja, apenas deve 

ser implementada se o nível freático máximo se encontrar abaixo da cota mínima da bacia, caso este 

nível seja atingido surge o risco de formação de zonas pantanosas associados a problemas de poluição 

e proliferação de incestos (Matias, 2006). 

As bacias com nível de água permanente caracterizam-se por manter de forma permanente a 

presença de águas pluviais, mesmo sobre períodos de ausência de precipitação. Nestas estruturas é 

desejável que o nível freático se mantenha permanentemente a uma cota superior à da bacia de 

retenção, permitindo uma alimentação permanente. É recomendável um estudo cuidado das afluências 

à bacia por forma a garantir o funcionamento da estrutura. (Matias, 2006). 
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Figura 7: Perfil transversal de uma bacia de retenção a seco (Matias, 2006). 

 

 

Figura 8: Bacia de retenção a seco (Fonte: LNEC). 
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Figura 9: Perfil transversal de uma bacia de retenção com nível de água permanente (Adaptado de Matias, 
2006). 

 

 

Figura 10: Bacia de retenção com nível permanente de água. 

 

Quanto à localização da implementação deste tipo de estruturas, relativamente ao sistema de 

drenagem, podem ser dispostas em série (todo o escoamento passa pela bacia) ou em paralelo (nem 

todo o escoamento a montante aflui à bacia, sendo que a passagem é feita através de um descarregador 

lateral). 

As bacias em série, uma vez colocadas no alinhamento do coletor ou canal de drenagem, são 

indicadas a serem bacias com um nível de água permanente. (Matias, 2006). 

As bacias em paralelo, uma vez que nem todo o caudal de montante aflui à bacia de retenção, 

caracterizam-se de um modo geral por serem de menor dimensão e exigirem menores custos de 

manutenção. (Matias, 2006). 
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Figura 11: Desenho esquemático de uma bacia de retenção em paralelo (Matias, 2006). 

 

 

Figura 12: Desenho esquemático de uma bacia de retenção em série (Matias, 2006). 

 

2.6.1.3. TRINCHEIRAS DE INFILTRAÇÃO 

As trincheiras de infiltração são estruturas geralmente pouco profundas, com o objetivo de drenar 

o escoamento superficial no sentido perpendicular ao seu desenvolvimento, permitindo a infiltração, 

retenção e transporte das águas pluviais afluentes (Matos, 2003). 

Este tipo de dispositivos caracteriza-se pela sua fácil integração no meio urbano potencializando a 

harmonização da paisagem urbana e na valorização do espaço, a nível económico apresentam relativa 

facilidade de execução e um custo acessível.    

O uso de trincheiras de infiltração distingue-se por a sua camada superior poder ficar coberta com 

vegetação ou até mesmo terra, permitindo assim a infiltração e um perfeito funcionamento hidráulico 

(Matos, 2003). 
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Figura 13: Corte transversal de uma trincheira de infiltração (Fonte: LNEC). 

 

 

Figura 14: Trincheira de infiltração (Fonte: LNEC). 

 

A manutenção deste tipo de dispositivos torna-se fundamental devido à presença de poluentes nas 

águas pluviais, podendo estes, ser um fator de contaminação das águas subterrâneas (Matos, 2003). 

 

2.6.1.4. POÇOS ABSORVENTES  

Os poços absorventes ou também designados poços de infiltração são estruturas que permitem a 

infiltração direta de águas pluviais no solo a certas profundidades. Apresentam a vantagem de poder 

ser aplicados em locais em que a camada superficial é pouca permeável, mas que dispõe de capacidade 

de infiltração na camada mais profunda. 

De acordo com Matos (2003), consoante o nível freático em relação à cota de fundo do poço, 

pode-se distinguir dois tipos de poços absorventes. O poço de infiltração caracteriza-se pelo facto de a 

cota do nível freático estar abaixo da cota do nível da base do poço, caso contrário, se a cota do nível 

freático se situar acima da cota do nível da base do poço, este denomina-se poço de injeção. 
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Figura 15: Corte transversal de um poço de infiltração (Fonte: LNEC). 

 

 

Figura 16: Corte transversal de um poço de injeção (Fonte: LNEC). 

 

A utilização deste tipo de dispositivos permite uma economia de utilização do espaço e uma fácil 

integração com o meio urbano adjacente. Os poços absorventes constituem uma resposta interessante, 

em termos de drenagem superficial, se o meio recetor se encontrar distante da origem, permitindo a 

jusante uma abordagem mais económica, no dimensionamento da rede. (Matos, 2003)         

A objeção presente na implementação dos poços absorventes está relacionada com a reduzida 

capacidade de armazenamento, assim como na necessidade frequente de manutenção, para evitar 

fenómenos de colmatação, poderá ainda existir o risco de contaminação de águas subterrâneas (Matos, 

2003). 

 

2.6.1.5. VALAS REVESTIDAS A COBERTURA VEGETAL 

As valas revestidas a cobertura vegetal são dispositivos de desenvolvimento vegetal a céu aberto, 

geralmente de pequena profundidade, de secção variável e revestidas com vegetação. O objetivo deste 

dispositivo é recolher as águas pluviais, geralmente com tempos de percurso elevados, permitindo o 

armazenamento e a infiltração ao longo do percurso. (Matos, 2003) 

A implementação destes dispositivos acontece junto a arruamentos, ou em espaços verdes das 

zonas urbanas, constituindo assim, uma solução bem integrada nos espaços verdes e em áreas de 

utilização pública. 
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Figura 17: Corte transversal de uma vala de infiltração (Fonte: LNEC). 

 

  

Figura 18: Corte transversal de uma vala de retenção (Fonte: LNEC). 

 

 

Figura 19: Vala revestida a cobertura vegetal. 

 

2.6.2 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO DE INTERLIGAÇÕES ENTRE SISTEMAS  

As interligações entre sistemas de drenagem correspondem à existência em que os sistemas de 

saneamento se ligam ao coletor de águas pluviais. Estas conexões proporcionam um alívio do excesso 

de águas pluviais para a rede de saneamento ou vice-versa. A existência destas ligações muitas vezes 

acontecem de forma indevida, causando situações adversas quer ao nível ambiental, quer ao nível 

social, quer ao nível económico.  



Gestão Integrada de Sistemas de Águas Residuais Urbanas: Aplicação ao Caso do Porto 

 

32 

 

A identificação e localização destas ligações é uma necessidade urgente para as entidades gestoras 

no que diz respeito à salvaguarda do interesse económico da empresa, património predial e 

funcionamento dos sistemas de drenagem.  

Assim, para identificação destas interligações, são utilizados diferentes métodos de inspeção nos 

sistemas de drenagem, adequados às condicionantes exigidas por este tipo de inspeção, atendendo a 

que se tratam de infraestruturas enterradas. 

 

2.6.2.1 INSPEÇÃO PORTA-A-PORTA 

A inspeção porta-a-porta compreende sobretudo a identificação interligações de sistemas de 

drenagem a nível predial, sendo estas as mais difíceis de detetar. Nesse âmbito, o habitualmente 

designado levantamento porta-a-porta, de identificação de eventuais interligações prediais, é de 

extrema importância pois estas ligações implicam uma degradação da qualidade das águas pluviais, 

ribeiras e praias.  

 

Figura 20: Inspeção de caixa de visita (Fonte: Águas do Porto). 

 

Também se aplica à inspeção das caixas de visita dos coletores de águas pluviais e residuais. Esta 

ação geralmente é feita de jusante para montante, e em períodos secos, no seguimento dos coletores de 

águas pluviais, verificando a existência de caudais de águas residuais. 

 

2.6.2.2. INSPEÇÃO VÍDEO 

As inspeções vídeo podem apresentar diferentes funcionalidades, tais como verificação de 

entupimento, ligações indevidas ou ainda questões de manutenção ou reparação. As operações de 

inspeção vídeo, dos coletores da rede de drenagem de águas pluviais e residuais, têm como finalidade 

a visualização e identificação do estado estrutural e de funcionamento da rede de drenagem.  

Estas operações de inspeção por vídeo permitem a análise de qualquer rede de saneamento e de 

águas pluviais, detetando anomalias na mesma. Através da localização destas anomalias, a entidade 

gestora obtém uma maior capacidade de intervenção para limpeza ou reparação na sua origem. 

Normalmente a inspeção dependendo da entidade gestora é uma operação reativa, no entanto, para um 

bom funcionamento e gestão da rede, aconselha-se que este tipo de iniciativas assuma uma ação 

proactiva da entidade gestora. 
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Figura 21: Fotografia de inspeção vídeo a um coletor (Fonte: Águas do Porto) 

 

De forma simplificada, a utilização desta tecnologia consiste na colocação de um robot dotado de 

camara de vídeo, através da caixa de visita, que depois percorrerá o coletor a ser inspecionado. Da sua 

inspeção resultará um relatório fotográfico das anomalias detetadas, bem como a localização exata das 

mesmas. Na figura seguinte pode-se observar os trabalhos preparatórios à colocação do robot.   

 

 

Figura 22: Preparação à colocação do Robot para início de inspeção vídeo (Fonte: Águas do Porto). 

 

Como é possível reparar para diferentes diâmetros de coletores, existem diferentes adaptadores a 

aplicar aos equipamentos de inspeção vídeo.  

 

 

Figura 23: Diferentes adaptadores utilizados robots na inspeção vídeo. 
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2.6.2.3 Ensaios de traçadores 

Este tipo de procedimento para deteção de interligações entre redes de drenagem de águas 

residuais e pluviais caracteriza-se por ser um método mais convencional, podendo ser os traçadores 

físicos ou químicos. 

A aplicação de traçadores químicos consiste na colocação em locais em que existe a suspeita de 

afluências indevidas, de corantes não tóxicos, que facilmente se tornam percetíveis jusante. Esta 

técnica é utilizada em redes separativas, expondo ligações ilícitas tais como ligações de coletores de 

águas domesticas a coletores de águas pluviais. 

Apresenta-se de seguida a aplicação de um traçador química num coletor. 

 

 

Figura 24: Aplicação de ensaio químico de traçadores. 

 

Quanto à aplicação de traçadores físicos, o processo aplicado é igual, exceto na aplicação do 

traçador. Como traçadores são utilizados objetos físicos capazes de se manterem flutuantes, como por 

exemplo esferovite ou cortiça.  

 

2.6.2.4 ENSAIOS DE FUMO 

Embora não seja um procedimento muito usual, o princípio de funcionamento do ensaio do fumo é 

muito semelhante ao método apresentado anteriormente. O ensaio do fumo consiste na introdução de 

fumo através da camara de visita nos coletores de saneamento, verificando a jusante os locais por onde 

o fumo se dissipa. 

Os testes de fumo têm como principal objetivo detetar anomalias nos coletores e ligações 

indevidas à rede de drenagem de águas pluviais.  

O fumo não deverá entrar nas habitações, exceto nos casos em que existam problemas na 

canalização (fugas ou defeitos). No entanto, em canalizações pouco usadas pode surgir fumo devido à 

falta de água nos sifões pelo que, antes da realização destes ensaios, se deve informar a população 

abrangida e sugerir aos proprietários que, após receberem a notificação de realização do ensaio, se 

certifiquem que os sifões funcionam corretamente pela introdução de alguma água nestes locais. Esta 

água servirá de tampão para o fumo não passar. 

Os testes de fumo têm como objetivo detetar defeitos nas canalizações e também ligações 

indevidas à rede de saneamento. Estes defeitos/ligações poderão provocar infiltrações de águas 
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pluviais nas redes de drenagem de águas residuais ou vice-versa. A saída do fumo é documentada 

através de fotografias e registada em relatórios do ensaio, de forma a permitir, posteriormente, 

fundamentar a necessidade de correção das ligações indevidas identificadas. O fumo utilizado é 

inofensivo, quase sem cheiro, não tóxico e não provoca riscos de incêndio. 

 

 

Figura 25: Exemplo teste de fumo (Adaptado: Mortinho, 2011) 

 

2.7 CONCLUSÃO DO ESTADO DA ARTE  

É notória a evolução significativa do setor de drenagem de águas urbanas, a nível de cobertura da 

rede, atingindo-se assim os patamares de exigência impostos às entidades gestoras. Os sistemas de 

drenagem urbana de águas pluviais têm a si afetos elevados custos de investimento e sobretudo 

grandes responsabilidades sociais, tornando-se imprescindível a necessidade de encontrar soluções 

economicamente viáveis. Após realização da pesquisa bibliográfica, percebe-se que as soluções 

procuradas devem servir de resposta às situações reduções dos caudais de infiltração entre redes e o 

controlo da qualidade das águas pluviais. 

Na conceção dos sistemas de drenagem de águas urbanas devem ser estabelecidos critérios capazes 

de assegurar o escoamento controlado em superfícies impermeabilizadas, minimizando situações 

desagradáveis para os cidadãos. 

O desenvolvimento urbano cria sob o ponto de vista hidrológico profundas alterações, motivando 

situações indesejadas para o meio urbano. A impermeabilização do solo, a canalização de cursos de 

água naturais e as interligações entre redes de drenagem, são problemas atuais. Estando estas situações 

na origem de problemas tais como: infiltrações provocando o aumento de caudais efluentes a ETAR’s, 

aumentando os custos de exploração, inundações urbanas pela canalização de cursos de água, falta de 

cadastro de rede de drenagem e interligações desconhecidas, provocando situações ameaçadoras para o 

meio urbano, e por fim alteração da qualidade das águas pluviais entregues no meio recetor, fruto de 

interligações indevidas e descargas de excedentes poluídos em tempo de chuva, provocando, no caso 

da cidade do Porto, poluição das águas balneares. Estes problemas apresentam real interesse para a 

entidade gestora responsável sob o ponto de vista económico e social.  

  Por fim, salienta-se que os sistemas de drenagem de águas pluviais devem ser geridos em 

conjunto com as outras atividades urbanas tais como: abastecimento de água, sistemas de drenagem de 

águas residuais domésticas e industriais de forma a evitarem danos provocados pelas inundações e 

infiltrações nesses outros sistemas. 
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3 

3. ÂMBITO E OBJETIVOS 
 

 

3.1. ÂMBITO 

A antiguidade e consolidação são dois aspetos que caracterizam a rede de drenagem de águas do 

Porto. Por um lado, pelo fato do município possuir uma rede de drenagem estruturada do tipo 

separativo, por outro por ser um dos primeiros sistemas separativos do país e contar já, com mais de 

100 anos de história. 

Por efeito da pesquisa bibliográfica realizada no âmbito desta dissertação, é possível compreender 

que a gestão das águas residuais e águas pluviais pela mesma entidade gestora deverá ser um objetivo 

prioritário constituindo, portanto, uma mais-valia na gestão eficiente e económica por parte das 

entidades gestoras.  

Tendo presente a gestão integrada do ciclo urbana da água no atual contexto de hidrologia urbana, 

assumem importância crescente, as preocupações com a qualidade da água, a minimização das 

descargas poluentes para ribeiras ou águas balneares e as interligações ou afluências indevidas às redes 

de drenagem urbana, sendo imprescindível a instalação de equipamentos de controlo de escoamento e 

gestão, e monotorização remota e em tempo real do comportamento dos sistemas de drenagem urbana, 

com o objetivo de melhorar a qualidade das massas de água.   

A análise sobre esta temática perfila-se de extrema importância sob o ponto de vista de um 

desenvolvimento urbano sustentável, em que a base deste desenvolvimento deve ser alicerçada na 

inter-relação entre os interesses envolvidos na temática de drenagem de águas urbanas. 

A realização da presente dissertação decorreu em ambiente empresarial na Águas do Porto, EM. O 

desenvolvimento do trabalho e o cumprimento dos objetivos referenciados teve como ponto de partida 

a disponibilidade de dados referentes ao tratamento das águas residuais nas ETAR’s, bem como os 

dados de abastecimento de águas e ainda registos cadastrais da rede de saneamento e águas pluviais. 

Foi também autorizado o uso de softwares internos da empresa, nomeadamente o programa de 

sistemas de informação geográfica (SIG) e o programa de gestão de ordens de serviço MULTI.  
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3.2. OBJETIVOS 

De acordo com o estudo bibliográfico realizado, a presente dissertação tem como principal 

objetivo estudar a gestão integrada dos sistemas de drenagem de águas urbanas pela mesma entidade 

gestora.  

A realização da presente dissertação em ambiente empresarial na Águas do Porto, EM, permitiu a 

nível prático perceber melhor a realidade de trabalho na gestão de um sistema de drenagem de águas 

urbanas municipal. O resultado final destina-se a desenvolver e divulgar um dos temas mais relevantes 

atualmente na sociedade, que diz respeito à integração dos sistemas de drenagem de águas urbanas 

visando um desenvolvimento sustentado.   

Assim os principais objetivos desta dissertação são: 

● Sistematizar e promover as práticas desenvolvidas pela Águas do Porto, EM nos 

sistemas de drenagem da cidade do Porto; 

● Analisar e compreender a importância das interferências existentes entre os sistemas 

de drenagem urbana de águas residuais e pluviais; 

● Integrar zonas afetadas pela escorrência de águas pluviais associadas a inundações 

urbanas, com os erros de cadastro ou falta de informação sobre a rede de águas residuais;  

● Enquadrar e identificar as ligações by-pass existentes entre sistemas de águas residuais 

e pluviais como solução a qualidade das praias nas épocas balneares; 

●  Identificar temáticas de referência a desenvolver nesta área em trabalhos futuros. 
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4. SISTEMAS DE DRENAGEM DA CIDADE DO PORTO 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

A cidade do Porto, conhecida de cidade Invicta, é a cidade que deu o nome de Portugal, quando 

esta se designava de Portus Cale, tornando-se mais tarde a capital do então Condado Portucalense.  

O município do Porto é o segundo maior de Portugal, localizando-se a Noroeste (NW) de Portugal, 

na região do Douro litoral, com uma área de 41,66     e uma população de 237,559 habitantes. 

Característica comum nas cidades centenárias, o município do Porto, caracteriza-se pela sua 

desorganização espacial, fruto de um crescimento progressivo e não controlado ao longo dos tempos. 

O crescimento urbano do município fez com que as condições naturais da cidade sofressem alterações 

e atualmente a cidade do Porto caracteriza-se por ser bastante impermeável. 

 

 

Figura 26: Enquadramento geográfico do concelho do Porto (Fonte: PMEPCP) 
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4.2. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 

A cidade foi desenvolvendo-se entre o vale encaixado do rio Douro, a sul, e o rio Leça, a norte. 

Assim, a caracterização morfológica do município do Porto apresenta na sua maior parte um relevo 

suave (0 e 163 metros), sendo as áreas de maior declive na zona oriental e a localizada na marginal, 

com o ponto mais alto na Areosa, a 163 metros de cota, e o ponto de cota mais baixa na foz do Douro. 

(Noronha, 2005). 

 

 

Figura 27: Carta orográfica do município do Porto (Fonte: EDP, 1990). 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

4.3.1. PRECIPITAÇÃO  

Portugal apresenta características climáticas das regiões de clima mediterrânico, que são 

influenciadas pelo clima temperado mediterrânico e pela frente marítima. Assim, existem cinco fatores 

que dão origem às alterações climáticas: a latitude, a altitude, a proximidade ou afastamento marítimo, 

e a concordância do relevo em relação à costa.   
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Figura 28: Precipitação média anual em Portugal (Fonte: https://www.ipma.pt/). 

 

O clima litoral Norte caracteriza-se por amplitudes térmicas anuais baixas e precipitação elevada 

ao longo de todo o ano.  

A cidade do Porto está localizada na região litoral Norte de Portugal, onde a precipitação média 

anual ronda os 1200 mm, sendo Dezembro o mês mais chuvoso, com uma precipitação média mensal 

de cerca 180 mm. A precipitação máxima diária registada no período de 1981-2010 (ano em que 

estação deixo de estar em funcionamento) foi de 150,5 mm.  

Como era expectável, a precipitação não é uniforme ao longo do ano, apresentando uma 

distribuição sazonal, ou seja, maiores volumes na época fria e menores volumes na época quente, 

como a seguir é apresentado na figura 29. 
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Figura 29: Precipitação. Normais climatológicas para o Porto no período de 1981-2010 (Fonte: 
https://www.ipma.pt/). 

 

4.3.2. TEMPERATURA  

O clima Norte litoral onde se insere a região do Porto, também interfere na temperatura que se faz 

sentir na cidade do Porto.  

 

Figura 30: Temperatura média anual em Portugal (Fonte: https://www.ipma.pt/). 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.  Jul. Ago.  Set.  Out. Nov. Dez. 

Média mensal 147,1 110,5 95,6 117,6 89,6 39,9 20,4 32,9 71,9 158,3 172 181 

Máxima diária 95,2 71,4 110,3 50,1 54,8 43,4 22,8 49,3 83,8 150,5 74,3 75,4 
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A cidade do Porto apresenta um clima ameno, uma vez que as temperaturas médias mensais 

variam entre 9,5ºC em Janeiro, e 20,6ºC, no mês de Agosto, sendo que as temperaturas mínimas e 

máximas registadas no período entre 1981-2007 foram de -3,3ºC e 39,5ºC, como se indica na figura 

seguinte: 

 

 

Figura 31: Temperatura. Normais climatológicas para o Porto no período de 1981-2010 (Fonte: 
https://www.ipma.pt/). 

 

4.4. SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA REDE 

Na cidade do Porto, o sistema de recolha e drenagem de águas residuais domésticas e industriais é 

do tipo separativo, ou seja, a drenagem das águas pluviais e residuais, dá-se de forma distinta.  

Por razões topográficas, o sistema em “baixa” funciona essencialmente por gravidade, no entanto, 

em zonas baixas da cidade o funcionamento da rede por gravidade, torna-se impossível, sendo 

necessárias estações elevatórias e condutas sob pressão.  

 

jan.  Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.  

Máxima absoluta mensal 13,8 15 17,4 18,1 20,1 23,5 25,3 25,7 24,1 20,7 17,1 14,4 

Média mensal 9,5 10,4 12,6 13,7 15,9 19 20,6 20,8 19,5 16,4 13 10,7 

Minima absoluta mensal  5,2 5,9 7,8 9,1 11,6 14,5 15,9 15,9 14,7 12,2 8,9 6,9 
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Segundo o cadastro da rede de drenagem das ARD da Águas do Porto, EM, e através da consulta 

do SIG, atualmente o sistema de drenagem de ARD é composto por 20.618 câmaras ramal de ligação 

(CRL), 264.54 km de ramais de ligação domésticos, 14.517 câmaras de visita e 514.4 km de coletores. 

Quanto à sua composição na grande generalidade o material utilizado é essencialmente Grés (≈ 

90%).  

 

4.4.1.1. REDE EM “BAIXA” 

A rede de drenagem de águas residuais domésticas e industriais em “baixa” tem início na câmara 

ramal de ligação (CRL) da habitação (órgão de transição entre a rede privada e pública), seguindo-se 

uma série de ramais de ligação que recolhem e conduzem o efluente para os coletores da rede de 

saneamento, assim como, outros elementos que permitem a transição do efluente do sistema em 

“baixa” para o sistema em “alta”. 

A transição entre sistemas ocorre através de órgãos de transição, designadamente tanques de 

Shöne, ejetores de Shöne, estações elevatórias e câmaras de transição. 

 

 

 

 

Figura 32: Rede de coletores (Fonte: Águas do Porto) 
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4.4.1.2. ÓRGÃOS DE TRANSIÇÃO 

4.4.1.2.1 EJETOR DE SHöNE 

Os ejetores são estruturas muito simples e resistentes. Consiste num recipiente cilíndrico, que 

serve de depósito e bomba, de efluentes. A bombagem funciona a ar comprimido, fornecida por uma 

rede, com origem nas estações de tratamento de águas de Sobreiras e Freixo.  

 

Figura 33: Representação esquemática do ejetor de Shöne modelo SDV. 

 

A rede de ar comprimido é gerida através de um sistema de telemetria (PMAC) que permite 

monitorizar em tempo real a pressão, paragem, arranque e avarias dos compressores (PEGICUA- GT2, 

2015). 

 

 

 

Figura 34: Ejetores Shöne (Fonte: Águas do Porto) 

 

 

 

 



Gestão Integrada de Sistemas de Águas Residuais Urbanas: Aplicação ao Caso do Porto 

 

46 

 

Existe uma subdivisão de ejetores no Porto (de forma a facilitar a sua manutenção): Frente Rio 

(13) e Frente Mar (16). 

Os ejetores permitem a inserção na rede em alta das águas residuais domésticas produzidas nas 

bacias de drenagem. 

 

 

Figura 35: Subdivisão de ejetores para efeitos de manutenção (Fonte: Águas do Porto) 

 

O funcionamento dos ejetores Shöne depende do fornecimento de ar comprimido, sendo este 

fornecido por intermédio de um sistema de distribuição de ar, composto por duas unidades de 

produção e uma conduta geral de condução de distribuição. A rede de ar comprimido apresenta uma 

extensão de 12,8 km de conduta em PEAD de diâmetro 80 e 100 mm. Os restantes ejetores são 

alimentados através de compressores autónomos, localizados na própria instalação (PEGICUA- GT2, 

2015). 

A rede de ar comprimido é gerida através de um sistema de telemetria (PMAC) que permite 

monitorizar em tempo real a pressão, paragem, arranque e avarias dos compressores (PEGICUA- GT2, 

2015). 
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4.4.1.2. TANQUES DE SHöNE 

Os tanques de Shöne são infraestruturas que permitem a transição entre um sistema de escoamento 

em superfície livre e escoamento em pressão. Os tanques de Shöne estão equipados com um 

reservatório de chegada e um sifão de ligação à conduta de pressão. 

 

Figura 36: Tanque de Shöne pormenor dos circuitos hidráulicos e estruturas de apoio. (Fonte: Brandão, 2011) 

 

Quando o reservatório enche e atinge um nível estabelecido, o sistema abre-se e procede-se ao 

esvaziamento do reservatório e enchimento da conduta a jusante. Em caso de avaria, o tanque de 

Shöne está equipado com um tubo de descarga de emergência de ligação à conduta de jusante. A 

descarga de fundo permite o esvaziamento do reservatório para a conduta de jusante, fazendo um by-

pass ao sifão.  

Os tanques de Shone existentes na cidade do Porto têm uma capacidade de armazenamento de 6,75 

   a 14   , com ramais de descarga com diâmetros entre 150 mm e 375 mm (Brandão, 2011). 

A cidade do Porto possui 14 tanque de Shöne, sendo que cada um permite a entrada na rede em 

“Alta” das águas residuais domésticas produzidas nas diferentes bacias de drenagem.  

 

 

Figura 37: Tanques de Shöne (Fonte: Águas do Porto). 
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4.4.1.2.3 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

As estações elevatórias de águas residuais urbanas são infraestruturas que permitem o transporte 

por bombagem (elevação)  de águas residuais domésticas, produzido numa sub-bacia para uma 

infraestrutura em “baixa” ou em “alta”. É importante referir que as estações elevatórias não elevam o 

caudal de águas residuais domésticas para o intercetor (rede em “alta”), mas sim para os coletores 

secundários (rede em “baixa”). 

Na cidade do Porto existe atualmente em funcionamento 23 estações elevatórias, com dimensões e 

tipologias variáveis (PEGICUA- GT2, 2015). 

 

 

Figura 38: Estações elevatórias de ARD (Fonte: Águas do Porto) 

 

4.4.1.2.1 CÂMARAS DE TRANSIÇÃO 

A câmara de transição trata-se de uma infraestruturas de simples funcionamento. Consiste numa 

simples caixa que permite a entrada gravítica das águas residuais domésticas de uma bacia de 

drenagem na rede em “alta”. Atualmente na cidade do Porto encontram-se em funcionamento 14 

câmaras de transição em funcionamento (PEGICUA- GT2, 2015). 

Neste momento a localização das câmaras de transição existentes no município não se encontra 

registada em SIG. 

 

4.4.1.3. REDE EM “ALTA” 

O sistema em “alta” é constituído por um conjunto de infraestruturas que permitem a recolha, ao 

transporte de água residual - interoceptores, emissários e estações elevatórias - estações de tratamento 

e ainda dispositivos e instalações de rejeição de águas residuais. 
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4.4.1.3.1 SUBSISTEMAS DE DRENAGEM  

O território do município do Porto encontra-se organizado em bacias de drenagem das águas 

residuais domésticas, através de dois subsistemas de drenagem (Oriental e Ocidental), servidos pelas 

ETAR’s do Freixo e Sobreiras, respetivamente (Águas do Porto, 2014). 

A necessidade desta divisão e da criação de subsistemas de drenagem surge com a imposição de 

distribuir o volume de caudais efluente em cada uma das ETAR’s.  

Em função do caudal afluente, a divisão de caudais é feita através de manobras de telegestão. Até 

2015 a divisão de caudais afluentes a cada uma das ETAR’s encontrava-se na Rua de Mouzinho da 

Silveira. Atualmente através da construção do novo intercetor da marginal do Douro que ficou 

concluído em 2015 e dotada de sistemas de telegestão, a gestão da divisão de caudais poderá ser 

efetuada noutros locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Subsistemas de drenagem (Fonte: Águas do Porto). 
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Subsistema Oriental  

O subsistema Oriental, que termina na ETAR do Freixo, serve as freguesias mais orientais da 

cidade nomeadamente, Campanhã, Bonfim, Santo Ildefonso, Sé e em parte São Nicolau. 

As principais infraestruturas que transportam as águas residuais para a ETAR do Freixo são as 

seguintes:  

 Intercetor marginal do Douro:  

o Poente  

o Nascente  

 Coletor geral da Zona Leste 

 Emissários do Rio Torto 

 Emissário de Azevedo de Campanhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Subsistemas de drenagem Oriental (Fonte: Águas do Porto) 
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Subsistema Ocidental 

O subsistema Ocidental, que termina na ETAR Sobreiras e serve as restantes freguesias da cidade do 

Porto, é constituído pelos seguintes intercetores/coletores gerais: 

 Intercetor Litoral (Orla Atlântica ou Foz); 

 Intercetor Marginal Douro: 

o Poente  

o Nascente  

 Coletor Geral da Zona Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Subsistema de drenagem Ocidental (Fonte: Águas do Porto) 
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4.4.1.3.2. ZONAS DE DRENAGEM  

Tendo em conta os desníveis topográficos da cidade do Porto, esta encontra-se setorizada em 

quarto zonas  de drenagem de águas residuais: Norte, Sul, Este e Oeste. 

 

Figura 42: Zonas de drenagem (Fonte: Águas do Porto) 

 

Zona Norte - É uma zona com área aproximada de 1112 ha, que compreende parte das freguesias 

de Ramalde, Lordelo do Ouro, Foz do Douro e Paranhos com cerca de 128,7 km de coletores. 

Zona Sul - É uma zona com área aproximada de 1444 ha, que compreende as freguesias de 

Cedofeita, Massarelos, Miragaia, Santo Ildefonso, Bonfim, Sé, Vitória e São Nicolau e parte das 

freguesias de Campanhã, Ramalde, Paranhos e Lordelo do Ouro, com aproximadamente de 230,8 km 

de coletores. 

Zona Leste - É uma zona com área aproximada de 725 ha, que compreende parte das freguesias de 

Campanhã e Paranhos, com cerca de 89,3 km de coletores. 

Zona Oste - É uma Zona com área aproximada de 724 ha, que compreende as freguesias de Aldoar 

e Nevogilde e parte das freguesias da Foz do Douro, Ramalde e Lordelo do Ouro, com cerca de 104,7 

km de coletores.  

As quatro Zonas de drenagem da cidade do Porto, caraterizadas anteriormente, alimentam 

diferentes infraestruturas da rede em alta, por intermédio das seguintes infraestruturas 

 Zona Norte - Coletor Geral da Zona Norte 

 Zona Sul - Intercetor Marginal Douro 

 Zona Leste -  Coletor geral da Zona leste; Emissários do Rio Torto; Emissário de 

Azevedo de Campanhã 

 Zona Oeste - Intercetor Litoral  
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4.4.1.3.3 EMISSÁRIOS/INTERCETORES/COLETORES GERAIS  

Na cidade do Porto, a rede em “alta” de drenagem de residuais domésticas é constituída por 

intercetores, emissários e coletores gerais, completando um total de 38,07 km.  

Os coletores gerais ou  intercetores representam a tubagem que é implementada ao longo de cursos 

de água e que tem a função de receber os esgotos recolhidos pela rede coletora e conduzir o afluente 

aos emissários ou mesmo diretamente às estações de tratamento. Estas estruturas denominadas de 

intercetor, tem por objetivo, intercetar e impedir que as águas residuais sejam diretamente 

descarregados nos rios. 

O emissário corresponde à tubagem que transporta as águas residuais urbanas dos intercetores à 

estação de tratamento, sendo que depois de receber o efluente dos intercetores, não recebe qualquer 

contribuição ao longo da sua extensão. 

O sistema de águas residuais domésticas do município do Porto, tendo em conta o que foi referido 

anteriormente, apresenta as seguintes infraestruturas do sistema em “alta”. 

 Intercetor Litoral 

 Intercetor Marginal do Douro 

 Coletor geral da Zona Norte 

 Coletor geral da Zona Leste 

 Emissário do Rio Torto 

 Emissário de Azevedo de Campanhã 

 

 

Figura 43: Rede em "Alta" (Fonte: Águas do Porto) 

 

Tal como referido anteriormente, o efluente proveniente das infraestruturas representadas (Coletor 

geral, emissário e intercetor), é recebido e tratado pelas duas ETAR’s (Sobreiras e Freixo). 
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4.4.2. TRATAMENTO (ETAR) 

Com capacidade para tratar esgotos de um universo populacional de 370 000 habitantes 

equivalentes, correspondente a 90 000   , as ETAR’s (Freixo e Sobreiras) estão equipadas com as 

mais modernas tecnologias, são totalmente cobertas, possuindo tratamento terciário com desinfeção 

por ultravioletas e tratamento de ar.  

O efluente final tem características compatíveis com a sua reutilização na rega de espaços verdes, 

lavagem de arruamentos e como água de serviço no interior destas instalações, apresentando-se por 

isso, em conformidade com as normas nacionais e europeias de descarga de águas residuais urbanas 

em meio hídrico.  

 

4.4.2.1. ETAR DO FREIXO 

A ETAR do Freixo encontra-se em funcionamento desde de Setembro de 2000 e caracteriza-se 

pela sua dimensão, modernidade e enquadramento paisagístico.  

A ETAR permite o tratamento das águas residuais produzidas por um equivalente populacional de 

170 000 habitantes (tendo capacidade para ser ampliada e servir 210 000 habitantes), sendo 

dimensionada para tratar um caudal médio diário de 35 000    de efluentes (Águas do Porto, 2015) 

Atualmente a ETAR do Freixo serve a zona oriental do município do Porto, as freguesias de 

Campanhã, Bonfim, Santo Ildefonso, Sé e São Nicolau (parte) e ainda, a bacia do rio Torto, em 

Gondomar.  

Com uma extensão de terreno ocupado de 3,5 ha (incluindo reserva para futura ampliação), 

localizado junto à rotundo do Freixo, tem como meio recetor o Rio Tinto.  

Desde o início do seu funcionamento que a gestão da ETAR do Freixo é realizada através de uma 

prestação de serviços pela empresa Ambiporto, no entanto em Setembro de 2015, a Águas do Porto 

lançou um concurso para prestação de serviços da ETAR do Freixo e Sobreiras. 

 

 

Figura 44: Vista aérea da ETAR do Freixo. 
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O tratamento da ETAR do Freixo é constituído por três linhas de tratamento, consistindo num 

tratamento biológico por lamas ativadas em baixa carga, precedido por um tratamento primário a 

montante e uma desinfeção bacteriológica por raios ultravioletas a jusante. 

 

4.4.2.2. ETAR DE SOBREIRAS 

Em funcionamento desde Fevereiro de 2003 a ETAR de Sobreiras encontra-se localizada na 

freguesia de Lordelo do Ouro, junto à Foz do Douro. Tendo em conta a limitada disponibilidade de 

terreno e de modo a minimizar o impacto visual, uma vez que, insere-se numa área de forte densidade 

populacional, a infraestrutura desenvolve-se me vários níveis e encontra-se parcialmente enterrada.  

A ETAR de Sobreiras, que serve a zona Ocidental do município do Porto, tem capacidade para 

tratar os esgotos produzidos por um equivalente populacional de 200 000 habitantes e foi projetada 

para um caudal médio diário de 54 000   de efluentes (Águas do Porto, 2015) 

 

 

Figura 45: Vista aérea da ETAR de Sobreiras. 

 

Assim como a ETAR do Freixo, as águas residuais são submetidas a um tratamento biológico por 

lamas ativadas, precedido por um tratamento primário a montante e a jusante uma filtração por filtros 

de areia e uma desinfeção bacteriológica por radiação ultravioleta.  
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4.5. SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

4.5.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

No município do Porto, a drenagem de águas urbanas foi sempre um tema de enorme relevo, sendo 

que já no final do século XIX, a rede de drenagem no núcleo urbano da cidade, compreendia uma área 

que rondava os 850 ha.   

Atualmente a rede existente foi-se estendendo, e coincide com os limites do município, 

abrangendo um total de 4 142 ha.       

A implementação do sistema de drenagem de águas pluviais, no município do Porto, foi 

condicionada pela topografia da cidade, permitindo que o escoamento em superfície livre. 

Com implementação do sistema de drenagem municipal do tipo separativo, o objetivo deste 

sistema público de drenagem de águas pluviais é recolher, transportar e descarregar nos meios 

recetores, nomeadamente rios, ribeiras e orla costeira. (Santos, 2010). 

Até Março de 2007, a responsabilidade da rede de drenagem de águas pluviais era da Câmara 

Municipal do Porto, que a partir desse ano, transfere a mesma para as Águas do Porto, EM, que até à 

data tinha ao seu cuidado o abastecimento e saneamento, as competências relativas à sua gestão e 

exploração. Ficou assim a empresa Águas do Porto com a gestão e exploração de todo o ciclo urbano 

da água. 

Partindo do pressuposto que a extensão da rede de águas residuais pluviais existente é equivalente 

à rede de águas residuais domésticas (cerca de 560 km), à data a Águas do Porto, EM referenciou 411 

km da rede de coletores de águas residuais pluviais, correspondendo a cerca de 74% de rede 

cadastrada (excluindo ramais), 30,716 sarjetas e 12,630 câmaras de visita, equivalendo a 95% de 

órgãos acessórios cadastrados (PEGICUA- GT2, 2015). 

 

 

Figura 46: Sistema público de drenagem de águas pluviais (Fonte: Águas do Porto) 
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4.5.2. CARACTERIZAÇÃO DA REDE 

Ao contrário do que acontece no sistema de drenagem de águas residuais urbanas, que é dividido 

em dois níveis, alta e baixa, e facilmente se consegue identificar e distinguir as redes, na rede de 

drenagem de águas pluviais essa distinção entre redes não existe.   

 

4.5.2.1. PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA 

O sistema separativo da rede de drenagem de águas pluviais na cidade do Porto é constituído por: 

● Dispositivos de entrada  

Sarjetas ou Sumidouros - As sarjetas são dispositivos sempre associados a um lancil do passeio, 

com entrada lateral de caudal; Os sumidouros são considerados dispositivos que podem estar 

associados a um lancil ou a uma valeta, cuja entrada de caudal é feita superiormente, através de grade; 

● Valeta 

Dispositivo de continuidade orgânica paralelo ao lancil e ou berma que assegura a condução de 

águas residuais pluviais da via pública aos coletores/aquedutos;  

● Câmara de ramal de ligação 

É a câmara implantada na extremidade de jusante de sistemas prediais, estabelecendo a ligação 

destes aos respetivos ramais de ligação;  

● Ramais de ligação 

Os ramais têm por finalidade assegurar a condução das águas residuais pluviais: 

Ligação do sistema predial ao sistema público faz-se entre a câmara de ramal de ligação ou tubo de 

queda do edifício até ao coletor ou valeta 

● Coletores/Aquedutos 

Os coletores/aquedutos asseguram a condução de águas residuais pluviais, provenientes das 

edificações ou da via pública ao destino final adequado.  

● Câmaras de visita 

Corresponde a instalações complementares que se destinam a facilitar o acesso aos coletores para 

as operações de manutenção e limpeza; 

● Câmaras cegas 

Refere-se a instalações complementares destinadas a promover a inserção de ramais de ligação, 

dispositivos públicos ou de prédios;  

● Bacia de retenção 

Bacias destinadas a regularizar os caudais pluviais afluentes, restituindo, a jusante, caudais 

compatíveis com a capacidade de transporte da rede de drenagem ou curso de água; 
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5 

5. ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO - REDE DE 
DRENGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 

 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 

Como referido em capítulos anteriores, os problemas associados a interligações entre sistemas ou 

descargas de águas poluídas no meio recetor, constituem uma das principais causas para o mau 

funcionamento da rede de sistemas separativos.  Este tipo de ligações não só está associado 

a ligações entre redes de águas pluviais a redes de águas residuais, como também de águas pluviais e 

ribeiras ligadas a redes de saneamento, contribuindo de forma negativa para a sobrecarga 

das estações de tratamento, e ligações de águas residuais a praias, contribuindo negativamente para a 

degradação da qualidade das águas balneares.   

Assim, no presente caso em estudo do sistema de drenagem do município do Porto, abordam-se 

dois tipos de problemas: sobrecargas de sistemas elevatórios e de tratamento de águas em épocas 

húmidas, e descargas de águas no meio recetor, associadas à degradação da qualidade das 

águas balneares. 

A identificação destas situações são na sua maioria difíceis de localizar, isto porque o sistema 

de drenagem de águas urbanas se encontra enterrado e por isso torna-se difícil o acesso e 

conhecimento de toda a rede, e porque atualmente a Águas do Porto, EM, não possui um registo 

cadastral completo e fiável de toda a rede de águas pluviais, o que dificulta a real compreensão do seu 

funcionamento. 

Atualmente o objetivo do sistema publico de drenagem de águas pluviais é recolher, transportar e 

descarregar as mesmas nos meios recetores, nomeadamente nas ribeiras, rios e orla costeira.  
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5.2. AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

As afluências indevidas, geralmente resultam de um conjunto de situações tais como: 

 Pluviosidade elevada 

 Existência de ligações entre redes de drenagem residuais e pluviais 

 Proximidade do nível freático 

 Estado de conservação da rede 

 Existência de redes unitárias a montante  

Assim conclui-se que existe dois tipos de proveniência de caudais de infiltração, as águas 

subterrâneas e águas pluviais. 

A entrada de caudais de infiltração nos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 

acontece nas câmaras de visita ou na própria tubagem. 

Nas câmaras de visita, a água tem acesso à rede através das tampas, geralmente quando estas não 

são totalmente estanques, ou através de fissuras nas juntas ou na soleira. 

Na tubagem a água entra nas redes, devido a fraturas, fadiga das estruturas (redes principais e 

ramais domiciliários) e à abertura nas juntas. 

Poderá ainda ser considerada como afluência indevida a existência de resíduos sólidos na rede de 

drenagem. Este tipo de afluências tem por base a má prática na utilização das redes por parte dos 

utilizadores. 

 

5.3. SISTEMATIZAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

A presente dissertação tem como principal objetivo estudar o benefício da gestão dos sistemas de 

drenagem de águas urbanas pela mesma entidade gestora, desse modo serão explorados neste capítulo 

alguns aspetos relevantes que justificam a importância do referido. 

Perante o objetivo proposto a metodologia adotada é a seguinte: 

 Exposição e identificação das diversas ligações indevidas, que contribuem de forma 

negativa para um mau funcionamento da rede de drenagem no município do Porto. Pretende-

se apresentar uma síntese do trabalho já realizado pela Águas do Porto, EM, relativo à 

identificação deste tipo de ligações indevidas. Será feita ainda referência às interceções by-

pass existentes e autorizadas pela Águas do Porto, EM, nas épocas balneares com o objetivo 

de evitar a poluição das praias; 

 Apreciação da interligação de sistemas de drenagem a nível predial às redes de 

drenagem de águas pluviais, ou seja caracterização da ligação da rede de águas residuais 

doméstica dos prédios ao sistema público; 

 Análise relativa às infiltrações de águas pluviais na rede de drenagem de águas 

residuais domésticas, originando uma sobrecarga hidráulica dos sistemas elevatórios e de 

tratamento de águas; 

 Integrar zonas afetadas pela escorrência de águas pluviais associadas a inundações 

urbanas, com os erros de cadastro ou falta de informação sobre a rede de águas residuais; 
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Como resultado da aplicação deste processo metodológico espera-se confirmar a veracidade das 

premissas acima referidas, concluindo que a gestão integrada do ciclo urbano da água, nomeadamente 

dos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais, constitui um aspeto indispensável para o 

sucesso da entidade gestora.  

 

5.4. LIGAÇÕES ENTRE SISTEMAS DE DRENAGEM 

Até Março de 2007, a responsabilidade de gestão e exploração do sistema de drenagem de águas 

pluviais era da competência da Camara municipal do Porto, passando nesse mesmo ano a ser 

responsabilidade da Águas do Porto, EM. O escasso registo cadastral da rede de AP disponibilizados 

pela CMP dificultou a tarefa da empresa Águas do Porto, EM, no reconhecimento e validação de 

alguns troços de coletores de difícil inspeção.  

Apenas em Junho de 2011, após a reformulação do sistema de identificação geográfica (SIG) 

iniciou-se o processo de análise e incorporação nesta plataforma dos elementos respeitantes ao 

cadastro da rede de AP. Atualmente, a entidade gestora pressupõe a existência de cerca de 560 km de 

rede de coletores, no entanto até à data apenas estão cadastrados 411 km, ou seja cerca de 73% da rede 

total (PEGICUA-GT2, 2015). 

Atendendo ao referido, a empresa define como principais linhas de ação estratégica os seguintes 

aspetos: 

 Atualização e levantamento cadastral da rede de águas pluviais; 

 Identificação e eliminação das ligações indevidas entre sistemas de águas; 

 Implementar plano de manutenção preventiva da rede, assim como a intervenção 

periódica em zonas críticas de inundação; 

 Manutenção da rede de drenagem de águas pluviais; 

Uma vez que diferentes redes de drenagem se encontram interligadas entre si, originando um impacto 

significativo no funcionamento da rede de AP e consequentemente na degradação qualidade das águas 

das ribeiras e praias, a Águas do Porto, EM tem assumido ao longo dos últimos anos uma postura 

proactiva, no que diz respeito à identificação e localização destas interligações (PEGICUA-GT2, 

2015). 

Dos diferentes tipos de ligações à rede é possível identificar três tipologias: 

 Interligações de sistemas de drenagem nível predial; 

  By-passes referentes a avarias e descargas de emergência;   

 Ligação entre coletores de águas residuais às redes pluviais; 

 

5.4.1. INTERLIGAÇÕES  

Relativamente às ligações existentes entre sistemas de drenagem públicos, de acordo com os dados 

fornecidos pela Águas do Porto, EM, até à data foram identificadas 139 interligações nos sistemas de 

drenagem, estas ligações permitem operações de manutenção, em casos de avarias de órgãos de 

transição e descargas de emergência em casos de carga. 
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No quadro 8 é possível observar o tipo de ligações existentes nos sistemas de drenagem da cidade 

do Porto. 

 

Quadro 8: Interligações de sistemas de drenagem existentes no sistema do Porto (Fonte: Águas do Porto). 

Tipo de ligação Quantidade 

Águas Pluviais - Águas Residuais Domésticas 9 

Águas Residuais Domésticas – Águas Pluviais 94 

Águas Residuais Domésticas – Ribeira 13 

Águas Residuais Domésticas - Praia 12 

Ribeira – Águas Pluviais 3 

Ribeira – Águas Residuais Domésticas 6 

Ribeira – Lago 2 

Total 139 

 

As interligações acima identificadas, apesar de constituírem focos de poluição ou excedentes de 

caudais a serem tratados, encontram-se devidamente referenciadas pela entidade gestora e são sob o 

ponto de vista de funcionamento hidráulico da rede de drenagem dispositivos de interesse em termos 

de manutenção ou descargas de emergência em situações de caudais elevados.  

Em termos de poluição ou degradação da qualidade das águas urbanas é importante fazer uma 

análise dos focos de poluição pontuais acima referidos, assim classificam-se as interligações existentes 

entre os coletores de ARD com os coletores de AP, ribeiras e praias. No total são identificadas pela 

Águas do Porto, EM, 139 interligações entre redes, das quais 94 correspondem a ligações entre ARD e 

AP, praias e ribeiras.  

A figura seguinte pretende expor a localização geográfica dessas ligações entre redes para uma 

melhor compreensão da sua existência.  
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Figura 47: Representação das interligações de sistemas de drenagem existentes no sistema do Porto (Fonte: 
Águas do Porto). 

 

A frente marítima por um lado e a marginal do Douro por outro possuem ao longo da sua extensão 

e em pontos estratégicos tais ligações. 

Na Frente Marítima do município do Porto é possível observar a elevada existência de ligações 

entre ARD – Praias, estas ligações funcionam sobretudo em épocas húmidas quando existe um 

aumento de caudal escoado pelos coletores de águas resíduas em que parte do caudal é descarregado 

no mar, para o coletor não funcione sobrecarga. Também é importante referir que estas ligações 

acontecem nesta zona da cidade porque como foi visto no capítulo anterior, o Intercetor da Frente 

Marítima recolhe as águas da Zona ocidental. Durante a época balnear o Intercetor da Frente Marítima 

recebe também as águas provenientes das ribeiras, apesar de provisória, esta é uma medida toma pela 

entidade gestora no sentido de salvaguardar a qualidade das águas balneares.  

Ao longo da marginal do Douro localizam-se grande parte das ligações entre ARD e AP e também 

3 ligações entre ARD e Ribeiras, estas ligações entram em funcionamento em operações de 

manutenção da rede ou descargas de emergência, também pela sua localização podem constituir focos 

de poluição pontuais.  

 

5.4.1.1. INTERCETOR DA FRENTE MARÍTIMA 

Como referido anteriormente a responsabilidade de gestão e exploração das AP passou em 2007, a 

ser responsabilidade da Águas do Porto, EM, nesse mesmo ano o município do Porto, com o propósito 

de melhorar a qualidade das águas balneares das praias, construiu o intercetor de águas na Frente 

Marítima, com o objetivo de intercetar as águas pluviais de degradada qualidade afluentes às praias 

durante a época balnear. 

Assim, durante a época balnear as ribeiras de Nevogilde e de Ervilheira são desviadas para o 

intercetor da frente marítima, quanto à ribeira de Aldoar durante a época balnear é desviada para a 

rede de drenagem de águas residuais e depois encaminhada para tratamento na ETAR de Sobreiras.  
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Deste modo a Águas do Porto, EM reconhece e identifica a existência de ligações entre a rede de 

drenagem de AP e ARD, com o propósito de salvaguardar e garantir a qualidade das águas balneares 

do Porto (PEGICUA- GT3, 2015). 

O intercetor da frente Marítima está localizado entre a foz da ribeira de Nevogilde e a Avenida D. 

Carlos I, tendo no total 1.960 m de extensão. No total a Águas do Porto, EM, identifica um total de 9 

interligações entre a rede de AP e ARD. 

 

 

Figura 48: Localização do Intercetor da Frente Marítima (Fonte: Águas do Porto). 

 

Estas interceções são todas do tipo by-pass, e a ligação pode ser feita de duas formas: através de 

um furo existente no coletor de AP ligando o coletor de ARD, ou através de um sistema de comporta, 

sendo que, atingindo a capacidade máxima a água passa a ser desviada. Refere-se ainda que só apenas 

durante a época balnear ou devido a descargas de emergência estas ligações by-pass se encontram em 

funcionamento (PEGICUA- GT3, 2015). 
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Figura 49: Representação esquemáticas de diferentes tipologias de ligações entre sistemas (Fonte: Águas do 

Porto). 

               

Apresenta-se de seguida as ligações existentes entre a rede de águas pluviais e a rede de águas 

residuais.  

 

 

Figura 50: Localização das interligações entre a rede de AP e a rede de ARD (Fonte: Águas do Porto). 

 

5.4.2. RIBEIRAS COSTEIRAS 

5.4.2.1. RIBEIRA DE ALDOAR 

A ribeira de Aldoar representa a maior linha de água da orla costeira, o seu afluente nasce na 

freguesia de Ramalde e desagua junto ao Castelo do Queijo, sendo importante referir também que se 

encontra maioritariamente canalizada (PEGICUA- GT3, 2015). 
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A zona balnear do Castelo do Queijo é a única que não apresenta o galardão de Bandeira Azul. O 

facto da ribeira de Aldoar desaguar junto ao castelo do Queijo, destaca-se como possível fonte de 

poluição pontual. Ainda assim, como principal foco de poluição da zona balnear do Castelo do Queijo 

destaca-se a ribeira da Riguinha, pertencente ao município de Matosinhos, e que, durante a época 

balnear, aflui à praia Internacional. Com o objetivo de controlar em tempo real o comportamento das 

dessas ribeiras, de Aldoar e da Riguinha, foram instaladas duas estações de monotorização, com o 

objetivo de melhor a qualidade da água balnear do Castelo do Queijo.      

Ao longo do seu trajeto, foi identificado pela Águas do Porto, E.M., 7 ligações entre a ribeira de 

Aldoar, sendo que destas, se verifica, uma  ligação entre ARD-RIB, quatro ligações by-pass RIB-ARD 

e ainda duas ligações RIB-LAGO, estas ligações tem o objetivo de diminuir o caudal afluente á foz.  

 

 

Figura 51: Localização das interligações associadas à ribeira de Aldoar (Fonte: Águas do Porto). 

 

5.4.2.2. RIBEIRA DE NEVOGILDE 

A ribeira de Nevogilde tem uma extensão de 919 metros, nasce na freguesia de Nevogilde e 

desagua na praia do Homem do Leme. 

Durante a época balnear, o caudal da ribeira de Nevogilde é desviado para o intercetor da frente 

marítima, através de uma ligação RIB-AP. A Águas do Porto, EM, refere que o caudal excedentário, 

que não é desviado para o intercetor, segue o curso normal, até ser novamente desviado, antes de 

chegar à foz através de um by-pass RIB-ARD. 
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Figura 52: Localização das interligações associadas à ribeira de Nevogilde (Fonte: Águas do Porto). 

 

5.4.2.3. RIBEIRA DE ERVILHEIRA 

Com um desenvolvimento de cerca de 844 metros, a ribeira da Ervilheira desagua na praia de 

Gondarém.     

Assim como a ribeira de Nevogilde, durante a época balnear a ribeira da Ervilheira vê o seu caudal 

escoado ser desviado, para o intercetor da frente marítima. O caudal é desviado, através de uma 

ligação RIB-AP, posteriormente o caudal que não é desviado, é encaminhado por um by-pass RIB-

ARD, e por último o restante caudal é captado e bombeado para o intercetor da frente marítima, esta 

caixa de ligação RIB-AP está localizada à cota da praia de Gondarém, na Rua Rui Barbosa. 

 

 

Figura 53: Localização das interligações associadas à ribeira de Ervilheira (Fonte: Águas do Porto). 
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O intercetor da frente marítima e os desvios de água realizados pela Águas do Porto, EM, no 

âmbito do Programa Porto Bandeira Azul, tornaram as praias do Porto como praias de referência a 

nível nacional, possuindo atualmente o galardão Bandeira Azul em três zonas balneares. 

Segundo o relatório de contas de 2015, a qualidade da água balnear do município do Porto é 

avaliada em duas fases: no decurso da época balnear, através do método de amostras únicas, definido 

pela Comissão Técnica de Acompanhamento do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio; e, no final da época balnear, com base nos resultados 

dos programas de monitorização tendo por base quatro anos de histórico. O plano de monitorização 

anual é definido e levado a cabo pela APA. 

Na época balnear de 2015, as zonas balneares da Foz, Gondarém e Homem do Leme obtiveram a 

classificação de “Excelente”. Quanto à zona balnear de Castelo do Queijo, conseguiu pelo segundo 

ano consecutivo a classificação de “Boa”. 

 

 

Figura 54: Percentagem das águas balneares agrupadas por classificação (Fonte: Águas do Porto). 

 

Através da figura acima é possível verificar uma melhoria da qualidade das águas balneares do 

município do Porto, fruto das infraestruturas de drenagem de águas pluviais e ribeiras, consolidando a 

estratégia de eliminação de descargas de águas poluídas na orla costeira do município do Porto. 

  

5.4.3. PRÉDIOS NÃO LIGADOS 

Além das interligações existentes entre os sistemas de drenagem de águas urbanas, existe ainda a 

evidência de interligações de sistemas de drenagem a nível predial, ou a falta de ligação destes 

sistemas à rede de águas residuais. Nesse sentido e com o objetivo de melhorar a qualidade de serviços 

prestados e a qualidade do ambiente na cidade, tem sido efetuado um levantamento cadastral, na 

tentativa de identificar eventuais interligações a nível predial, que implicam a qualidade das águas, nos 

sistemas de águas pluviais, nas ribeiras e nas praias. 
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Tendo em conta a premissa de que a ligação de todos os prédios à rede de ARD é essencial para 

atingir o objetivo de despoluição das ribeiras da cidade, e de acordo com os dados fornecidos pela 

Águas do Porto, EM, é feita uma identificação das ligações à rede dos prédios da cidade do Porto, 

dando principal ênfase ao estado dos prédios não ligados e à bacia hidrográfica em que se encontram.  

Servindo de instrumento para uma gestão eficiente do sistema de drenagem, apresenta-se de 

seguida o trabalho que tem sido realizado no que respeita às ligações à rede dos prédios da cidade do 

Porto entre 2007 e 2015. 

No quadro seguinte é apresentado ao longo do período temporal em análise (2009-2015) a 

quantidade total de prédios existentes na cidade do Porto, bem como o seu estado de ligação. 

Relativamente aos prédios não ligados à rede será feita ainda uma classificação entre os prédios 

existentes/licenciamento e os prédios devolutos/demolidos/ruinas/terrenos.  

 

Quadro 9: Ligação dos prédios à rede na cidade do Porto entre 2009 e 2015 (Fonte: Águas do Porto). 

 
Prédios 
ligados 

Prédios 
não 

ligados 

Prédios 
devolutos/demolidos/ 

ruinas/terrenos 

Prédios 
existentes/ 

Licenciamento 

Total de 
prédios 

2009 34999 6573 809 5764 41572 

2010 36121 5659 885 4774 41780 

2011 36845 5153 602 4551 41998 

2012 38394 3642 1034 2608 42036 

2013 39331 2867 1039 1828 42198 

2014 39940 2226 1088 1138 42166 

2015 40237 1944 1173 771 42181 

 

É representada agora graficamente a evolução da ligação dos prédios à rede de drenagem no concelho 

do Porto. Na figura 55, estão representados a quantidade total de prédios existentes na cidade de Porto 

e a evolução da ligação dos mesmos à rede. 
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Figura 55: Evolução dos prédios ligados até finais de 2015 (Fonte: Águas do Porto). 

 

Os resultados obtidos demonstram um amento significativo do número de Prédios Ligados à rede. 

Em 2009 existia 6573 prédios não ligados, seis anos depois em 2015 já só existem 1944 prédios não 

ligados à rede. É importante referir que dos 1944 prédios não ligados, 1173 correspondem a prédios 

devolutos/demolidos/ruinas/terrenos. 

Desde 2009 até 2015, é possível constatar a posição ativa demonstrada por parte da entidade 

gestora no sentido de melhorar a qualidade do ambiente da cidade, no processo de identificação e 

ligação dos prédios não ligado à rede de saneamento.  

Os resultados apresentados demonstram um decréscimo significativo, no período de tempo em 

análise da quantidade de prédios não ligados à rede de saneamento.  

Como referido anteriormente, atualmente o município do Porto possui o galardão de Bandeira 

Azul em três das quatro zonas balneares da cidade, as figuras a seguir representados são relativos aos 

prédios não ligados à rede, nomeadamente os correspondentes aos prédios existentes/licenciamento, 

nas bacias hodográficas referentes à frente marítima. Assim será matéria de análise as seguintes áreas: 

 Bacia Hidrográfica da Ervilheira – área associada à bacia hidrográfica da ribeira da 

Ervilheira; 

 Bacia Hidrográfica da Nevogilde – área associada à bacia hidrográfica da ribeira da 

Nevogilde;  

 Bacia Hidrográfica do Atlântico – áreas envolventes às praias, que pelas atividades e 

fenómenos aí decorrentes podem exercer um impacto direto sobre as praias e águas 

balneares; 

  Bacia Hidrográfica do Passeio Alegre – área situada a sudoeste da Cidade do Porto, 

apesar de não possuir uma linha de água a si associada, as escorrências superficiais têm um 

efeito direto sobre as praias e águas balneares; 

Apresenta-se agora os prédios não ligados existentes e/ou em licenciamento nas bacias hidrográficas 

referidas.  

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prédios ligados 34999 36121 36845 38394 39331 39940 40237 

Total de Prédios 41572 41780 41998 42036 42198 42166 42181 
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Quadro 10: Prédios não ligados existentes em licenciamento por bacia hidrográfica (Fonte: Águas do Porto). 

Prédios não 
Ligados 

(existentes em 
licenciamento) 

Evolução 
Temporal 

Aldoar Atlântico Ervilheira Nevogilde 
Passeio 
Alegre 

Total 

2009 402 4 26 27 410 869 

2010 299 4 17 19 277 616 

2011 280 4 19 16 267 586 

2012 118 1 9 13 118 259 

2013 58 2 5 7 48 120 

2014 14 0 1 3 10 28 

2015 5 0 0 1 5 11 

 

A figura seguinte representa graficamente a quantidade de prédios não ligados existentes em 

licenciamento por bacia hidrográfica entre 2009 e 2015. 

 

 

Figura 56: Representação esquemática dos prédios não ligados existentes em licenciamento por bacia 
hidrográfica (Fonte: Águas do Porto). 

 

Da análise das Bacias hidrográficas em estudo, verifica-se uma redução do número de prédios na 

situação de não ligados à rede entre os anos de 2009 e 2015. Importante referir também que nas Bacias 

hidrográficas correspondentes à frente marítima no ano de 2015, quase não existem prédios não 

ligados à rede.  

Observa-se também que as bacias hidrográficas de Aldoar e Passeio Alegre face à elevada 

quantidade de prédios não ligados à rede em 2009 foram as áreas onde se verificou uma maior redução 

de prédios não ligados. 
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5.4.3.1. BACIA HIDROGRÁFICA DE PASSEIO ALEGRE   

 

Figura 57: Prédios não ligados existentes/licenciamento na bacia hidrográfica de Passeio Alegre (Fonte: Águas 
do Porto). 

 

A Bacia Hidrográfica do Passeio Alegre localiza-se na zona sudoeste da Cidade e tem a si 

associada a zona balnear da Foz. Apesar de não possuir qualquer linha de água a si associada 

representa a segunda maior bacia hidrográfica da frente marítima. 

Pela análise da figura acima é possível constatar o trabalho realizado pela Águas do Porto, EM, na 

preocupação de ligar os prédios à rede de saneamento. Nos últimos seis anos, foram efetuadas 405 

ligações à rede nesta bacia hidrográfica, contribuindo dessa forma para que no final de 2015 apenas 

existem 5 prédios não ligados à rede de saneamento.   

 

5.4.3.2. BACIA HIDROGRÁFICA DE ALDOAR  

 

Figura 58: Prédios não ligados existentes/licenciamento na bacia hidrográfica de Aldoar (Fonte: Águas do Porto). 
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A bacia hidrográfica de Aldoar localiza-se na zona ocidental da cidade do Porto, possui uma área 

de 4,24     e desagua na zona balnear do Castelo do Queijo a única que não apresenta o galardão de 

Bandeira Azul. 

Em 2009, na bacia hidrográfica de Aldoar estavam referenciados 402 prédios não ligados à rede, 

de um total de 869 prédios não ligados existentes nas bacias hidrográficas associadas à frente 

marítima, no final de 2015, apenas existem 5 prédios não ligados à rede.  

 

5.4.3.3. BACIA HIDROGRÁFICA DE ERVILHEIRA  

 

Figura 59: Prédios não ligados existentes/licenciamento na bacia hidrográfica de Ervilheira (Fonte: Águas do 
Porto). 

 

A ribeira de Ervilheira desagua na Zona balnear de Gondarém e possui uma bacia hidrográfica de 

0,81    . 

Por ser uma bacia hidrográfica de menor expressão a quantidade de prédios não ligados à rede em 

2009 era de 29 prédios, no entanto observa-se também uma tendência positiva na redução de prédios 

não ligados à rede, sendo que em 2015, na bacia hidrográfica de Ervilheira não existe qualquer prédio 

que não esteja ligado à rede de saneamento. 
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5.4.3.4. BACIA HIDROGRÁFICA DE ATLÂNTICO  

 

Figura 60: Prédios não ligados existentes/licenciamento na bacia hidrográfica do Atlântico (Fonte: Águas do 
Porto). 

 

A bacia hidrográfica do Atlântico localiza-se entre as bacias hidrográficas de Nevogilde-

Ervilheira, Nevogilde-Aldoar e ainda a norte de Aldoar, e apesar de não possuir qualquer linha de água 

exerce um impacto direto sobre as praias e águas balneares. 

Observa-se que nesta bacia hidrográfica em 2009 apenas existiam 4 prédios não ligados à rede, 

esta situação justifica-se pelo facto da bacia hidrográfica do Atlântico ser a de menor dimensão na 

frente marítima, no entanto identifica-se também nesta bacia hidrográfica uma redução de prédios não 

ligados. 

 

5.4.3.5. BACIA HIDROGRÁFICA DE NEVOGILDE  

 

Figura 61: Prédios não ligados existentes/licenciamento na bacia hidrográfica de Nevogilde (Fonte: Águas do 
Porto). 

 

A ribeira de Nevogilde desagua na Zona balnear do Homem do Leme e possui uma bacia 

hidrográfica de 0,4    . 
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Na bacia hidrográfica de Nevogilde, por ocupar uma área de menor expressão, a quantidade de 

prédios não ligados à rede em 2009 era de 27 prédios, no entanto observa-se também uma tendência 

positiva na redução de prédios não ligados à rede, sendo que em 2015, na bacia hidrográfica de 

Nevogilde apenas existe 1 prédio não ligado à rede de saneamento. 

 

5.5. CARACTERIZAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM 

Reconhecer a existência de infiltrações na rede de drenagem de águas residuais deve ser algo 

aceitável pela entidade gestora, no entanto é necessário perceber a real magnitude dos caudais 

excedentários que se introduzem no sistema.  

Conferir unicamente a entrada de afluências indevidas na rede de drenagem de águas residuais não 

constitui motivo ao combate de infiltrações, sendo essencial demonstrar de que modo tais afluências 

colocam financeiramente em risco a entidade gestora responsável pela gestão da rede de drenagem. 

Com base nos dados disponibilizados pela Águas do Porto, EM, relativos aos anos entre 2011 e 

2015, referentes a consumos faturados de abastecimento de água, consumos faturados de saneamento, 

volumes afluídos às ETAR’s Sobreiras e Freixo, é possível estabelecer uma relação entre os sistemas 

de drenagem de águas residuais urbanas.   

A análise a realizar, pretende perceber de que forma características locais, de precipitação, tipo de 

solo, estão relacionadas com a afluência de caudais às ETAR’s do Município, pretendendo quantificar 

as afluências à rede, com vista a perceber a real dimensão das afluências e o peso financeiro que 

poderá constituir para a entidade gestora, a Águas do Porto. 

As infiltrações como foi referido anteriormente, são um problema impossível de eliminar, no 

entanto, o real conhecimento da dimensão das mesmas, é o melhor ponto de partida, para a sua 

redução. Antes de iniciar, uma análise da rede de drenagem e águas residuais, o autor pretende fazer 

um enquadramento geral da Águas do Porto, EM. 

Através dos dados apresentados, pelos últimos relatórios de contas da empresa, é possível perceber 

a grandeza e a significância da empresa. O quadro seguinte representa de forma quantitativa a 

magnitude da empresa, no município do Porto.  

 

Quadro 11: Adesão ao serviço Águas do Porto 

Ano Clientes AA (Adesão ao serviço) AR (Adesão ao serviço) 

2011 151790 100% 95% 

2012 150697 100% 96.1% 

2013 150196 100% 95.9% 

2014 151686 100% 97% 

2015 152542 100% 98,09% 
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Pela análise dos dados acima representados, é possível concluir que existe uma certa regularidade, 

no que diz respeito ao número de clientes servidos, bem como a adesão ao serviço, quer de 

abastecimento de água, quer de ligação à rede saneamento básico. 

A quantificação de volume de água faturada, no que diz respeito ao abastecimento de água é 

facilmente calculada. Atualmente, cada cliente possui um contador, que quantifica o caudal 

consumido, permitindo à empresa determinar a quantidade de água consumida. Ressalva-se que, a 

quantidade de água comprada pela empresa, não corresponde à quantidade de água faturada, existindo 

perdas de água (fugas em condutas ou reservatórios, erros de medição e furtos), atualmente e segundo 

o Relatório de Contas (2015), as perdas associadas à empresa correspondem a cerca de 20% da água 

contratada. 

No sistema de drenagem de águas residuais, apenas se realiza uma macromedição aos volumes que 

afluem à estação de tratamento, assim sendo, a quantidade de águas residuais produzidas por cada 

cliente, é determinada pela E.M., Águas do Porto, em 90% da água faturada em cada cliente. É 

ilusório pensar na instalação de caudalímetros nos ramais de ligação domiciliários, até porque estes 

apresentariam fraca confiabilidade a caudais reduzidos, e economicamente seria uma opção 

claramente desvantajosa, pelo seu elevado preço de mercado.  

Para compreender a real dimensão das infiltrações à rede, o autor considera apropriado uma 

análise global de volumes faturados e tratados, nesse sentido, apresenta-se de seguida um balanço 

global de volumes. 

   

 

Figura 62: Volumes anuais medidos na ETAR e faturados dos contratos de abastecimento em    

 

Analisando os dados fornecidos pela E.M., Águas do Porto, relativamente ao volume faturado de 

abastecimento de água e ao volume de água tratada nas ETAR’s de Sobreiras e Freixo, é possível 

visualizar um excedente de volume tratado face ao volume abastecido, quando idealmente se esperaria 

que o volume tratado fosse em média 10% inferior ao volume de abastecimento faturado. 

Realizando uma análise separada dos dados acima apresentados, é possível concluir o seguinte. 

Relativamente ao abastecimento de água verifica-se uma tendência bastante regular, ao longo do 
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período temporal de análise, o que é justificável uma vez que no período homólogo o número de 

clientes, manteve-se praticamente constante. Contrariamente, o volume medido nas ETAR’s, ao longo 

do período temporal em análise, sofre variações mais ou menos acentuadas, face ao abastecimento da 

água.  

No sentido, de perceber a razão da variação existente na quantidade de volume tratado pelas 

ETAR’s, analisa-se de seguida de que forma a precipitação poderá estar relacionada, com o aumento 

ou diminuição de volumes afluídos às ETAR’s. 

Através de uma simples, mas cuidada análise de dados, foi possível calcular uma estimativa ao 

volume de saneamento expetável pelas ETAR’s de Sobreiras e Freixo. A E.M., Águas do Porto 

considera que, o volume de saneamento expectável é 90% do total do consumo de água faturada. 

No quadro seguinte, pretende-se representar a relação entre o volume tratado pelas ETAR’s e o 

volume de saneamento expectável, estabelecendo-se a relação de diferença entre as duas.  

 

Quadro 12: Análise comparativa dos volumes de ARD expectáveis e tratados 

 

É interessante constatar que a diferença entre o volume afluente às ETAR’s e o volume expectável 

segue um paralelismo face aos valores de precipitação apurados no mesmo período de tempo em 

análise. 

De forma a perceber melhor o excedente de volumes afluentes às ETAR’s, apresentam-se de 

seguida, duas linhas de tendência, procurando compreender de que forma poderá a precipitação estar 

relacionada com o excedente de volumes tratados. 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Abastecimento de Água 
(  ) 17502845 16746200 16471312 15962429 16603458 

Volume tratado (  ) 18661900 17233653 18440276 19403379 17615566 

Volume expectável (  ) 15752561 15071580 14824181 14366186 14943112 

Diferença (%) 15,6% 12,5% 19,6% 26,0% 15,2% 

Precipitação (mm) 1209 1048 1705 1880 1055 
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Figura 63: Análise comparativa entre diferença de volumes e registos de precipitação. 

 

Comparando as duas linhas de tendência, que representam respetivamente, o valor da diferença 

entre o volume afluente às ETAR’s e o volume afluente expectável, e o valor da precipitação anual, 

nos últimos 5 anos, verifica-se que existe uma correlação direta, entre os volumes tratados nas 

ETAR’s com valor de precipitação. Assim confirma-se que as infiltrações constituem um problema. 

Compare-se agora, o volume excedente, ou seja a diferença e o volume faturado e o volume 

tratado em valor absoluto, com o valor de precipitação anual e o valor total de volume tratado, pelo 

conjunto das ETAR’s que servem o município do Porto.  

 

 

Figura 64: Análise comparativa entre volumes de ARD tratados e excedentes. 

 

A partir da análise da figura acima representado, consegue-se facilmente visualizar um paralelismo 

entre as três linhas, nomeadamente a relação entre as linhas de precipitação e volume excedente. Com 

exceção do ano de 2015, poder-se-ia dizer que o volume excedente afluente às ETAR’s são 

diretamente proporcionais aos fenómenos pluviométricos.  

1 2 3 4 5 6 

Diferença (%) 21,0 15,6 12,5 19,6 26,0 15,2 

Precipitação (mm) 1468 1209 1048 1705 1880 1055 
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Tendo presente os registos mensais de pluviosidade, volume afluente às ETAR’s e volume de 

abastecimento de água, fez-se uma análise mensal dos últimos dois anos. Confirmada a relação 

existente entre a precipitação com o volume tratado nas ETAR’s, pretende-se com esta análise retirar 

conclusões, que confirmem essa compatibilidade.  

 

 

Figura 65: Análise comparativa entre volumes de ARD tratados e Abastecimento de Água. 

 

 

Figura 66: Análise comparativa entre volumes de ARD tratados e Abastecimento de Água. 

 

Através das figuras anteriores é possível analisar a variação de volume mensal afluente às 

ETAR’s, assim como a variação de precipitação mensal no concelho do Porto. 
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Apesar de, no ano de 2015 não ser tão percetível, é possível constatar que nos meses secos em que 

os níveis de precipitação são menores, o volume afluente às ETAR’s reduz relativamente, aos meses 

húmidos.  

Este facto é facilmente compreensível, uma vez que nos meses de Inverno existe uma maior 

ocorrência de eventos pluviométricos, resultando assim na existência de infiltrações diretas na rede de 

drenagem de águas residuais.  

 

5.5.1. QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS: POR BACIA DE SUBDRENAGEM  

Apresenta-se agora de forma mais detalhada e por bacia de subdrenagem o impacto da 

precipitação nos volumes afluentes às ETAR’s de Sobreiras e Freixo.  

Com esta análise pretende-se entender de forma mais específica a influência de eventos 

pluviométricos, no aumento ou diminuição de volumes afluídos às ETAR’s. 

As seguintes análises correspondem aos volumes de caudais diários afluídos às ETAR’s de 

Sobreiras e Freixo comparativamente aos valores diários de precipitação registados na cidade do 

Porto. 
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5.5.1.1. ETAR DO FREIXO 

Os caudais afluentes à ETAR do Freixo provem do Intercetor Marginal Douro Nascente, 

Emissário Leste do Porto e Emissário de Azevedo de Campanhã. 

Apresenta-se agora para o ano de 2014, os volumes de caudais diários afluídos à ETAR do Freixo 

comparativamente aos valores diários de precipitação registados no concelho do Porto. 

 

 

Figura 67: Volumes registados na ETAR do Freixo. 

 

Constata-se que que no ano de 2014, na ETAR do Freixo regista-se uma correlação direta entre a 

ocorrência de precipitação e o aumento dos volumes afluídos à ETAR. 

O registo de caudais afluentes à ETAR permitem identificar que há um volume significativo de 

infiltrações de águas “indevidas” nos coletores provenientes de infiltrações dos níveis freáticos e 

decorrentes das interligações (públicas e prediais) entre as redes de águas pluviais e águas residuais.  

É facilmente percetível que nos meses húmidos os volumes de caudais afluídos é 

significativamente maior que nos meses secos do Verão. Identificam-se também picos de caudais 

elevados correspondentes a dias de maior precipitação. 
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Apresenta-se agora para o ano de 2014 os volumes de caudais diários afluídos à ETAR do Freixo 

por intercetor, comparando novamente com os registos diários de precipitação no concelho do Porto. 

Com esta análise pretende-se conhecer a contribuição de cada intercetor e de que forma estes 

contribuem também para uma maior ou menor influência relativamente aos eventos pluviométricos.   

 

 

Figura 68: Volumes registados na ETAR do Freixo por Intercetor. 

 

Conforme se pode verificar, é possível concluir que o Intercetor Marginal do Douro contribui com 

o maior volume de ARD para o tratamento na ETAR do Freixo.  

De forma geral os registos de caudais diários do Intercetor do Douro e o Emissário de Leste do 

Porto apresentam uma tendência dependente relativamente aos registos diários de precipitação, 

identificam-se também picos de caudais correspondentes a picos de precipitação, no entanto é possível 

identificar uma maior variação de volumes de caudais no Intercetor Marginal do Douro.  

A maior variação de caudais no Intercetor Marginal do Douro e dias de maior precipitação poderá 

ser justificada pela cota baixa a que o intercetor se encontra, tornando-se mais propício à infiltração 

das águas provenientes de eventos pluviométricos.  

Relativamente ao Emissário de Azevedo Campanhã é o que menos contribui com caudal afluente à 

ETAR, no entanto, importa referir que a influência da precipitação na afluência de caudais é 

praticamente desprezável.  
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Apresenta-se agora para o ano de 2015, os volumes de caudais diários afluídos à ETAR do Freixo 

comparativamente aos valores diários de precipitação registados no concelho do Porto. 

 

 

Figura 69: Volumes registados na ETAR do Freixo. 

 

Assim como no ano de 2014, é possível identificar a correlação existente entre os volumes de 

caudais afluídos com os registos diários de precipitação na cidade do Porto. 

Conclui-se também que o de 2015, comparativamente ao ano de 2014, foi menos húmido o que se 

confirma com a menor variação ao longo do ano dos volumes de caudais afluídos à ETAR exceto nos 

em situações pontuais de precipitação elevada. 

Refere-se que nos dados facultados pela Águas do Porto, EM, relativamente à ETAR do Freixo, o 

autor não teve acesso aos registos de volumes de caudais diários afluído à ETAR no mês de Setembro. 
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5.5.1.2. ETAR DE SOBREIRAS 

Os caudais afluentes à ETAR de Sobreiras provem de três intercetores: Marginal Douro Poente, 

Intercetor Litoral Atlântico e Coletor Geral da Zona Norte. 

Uma vez que em situações de grande precipitação os valores de caudal provenientes do coletor 

geral da zona norte, não podem ser calculados com rigor, o autor optou por não descriminar os valores 

dessa infraestrutura na figura seguinte.  

Apresenta-se agora para o ano de 2014, os volumes de caudais diários afluídos à ETAR de 

Sobreiras comparativamente aos valores diários de precipitação registados no concelho do Porto. 

 

 

Figura 70: Volumes registados na ETAR de Sobreiras. 

 

No ano de 2014, na ETAR de Sobreiras constata-se tal como na ETAR do Freixo uma correlação 

direta entre a ocorrência de precipitação e o aumento dos volumes afluídos à ETAR. 

Apesar do registo de caudais afluentes à ETAR permitir identificar que há um amento de volumes 

afluídos nos dias de maior precipitação, esta conclusão não é tao óbvia quanto na ETAR do Freixo.  

É facilmente percetível que ao contrário do que acontece na ETAR do Freixo, na ETAR de 

Sobreiras, não se consegue identificar uma redução significativa nos caudais afluídos à ETAR nos 

meses secos em comparação com os meses húmidos de maior precipitação. Tal situação é justificada, 

pelo faco de o Intercetor Litoral Atlântico durante a zona balnear, receber águas pluviais.  

Refere-se que nos dados facultados pela Águas do Porto, EM, relativamente à ETAR de Sobreiras, 

o autor não teve acesso aos registos de volumes de caudais diários afluído à ETAR no mês de Junho. 
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Apresenta-se agora para o ano de 2014 os volumes de caudais diários afluídos à ETAR de 

Sobreiras por intercetor, comparando novamente com os registos diários de precipitação no concelho 

do Porto. 

Com esta análise pretende-se conhecer a contribuição de cada intercetor e de que forma estes 

contribuem também para uma maior ou menor influência relativamente aos eventos pluviométricos.   

 

 

Figura 71: Volumes registados na ETAR de Sobreiras por Intercetor. 

 

Conforme referido anteriormente, na figura representada não é descriminado o registo diário do 

Coletor Geral da Zona Norte. 

Conforme se pode verificar, é não possível concluir o Intercetor que contribui com o maior volume 

de caudais para o tratamento na ETAR de Sobreiras.  

Constata-se mais uma vez que os registos de caudais diários apresentam uma correlação direta 

relativamente aos registos diários de precipitação, identificam-se também picos de caudais 

correspondentes a picos de precipitação. 

De acordo com os dados disponibilizados pela Águas do Porto, E.M., o autor indica que existe 

falta de caudais do intercetor da Foz na primeira quinzena de janeiro, assim como entre nove de Junho 

a 30 de junho, quanto ao Intercetor Marginal do Douro durante o período de dezasseis de Maio a nove 

de Julho, também não existe dados referentes a caudais afluentes.  
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Apresenta-se agora para o ano de 2015, os volumes de caudais diários afluídos à ETAR de 

Sobreiras comparativamente aos valores diários de precipitação registados no concelho do Porto. 

 

 

Figura 72: Volumes registados na ETAR de Sobreiras. 

 

Relativamente ao ano de 2015, em termo de registos diários de caudais afluentes à ETAR de 

Sobreiras, quando comparados com os registos diários de precipitação, a análise torna-se mais 

complicada.  

Identificam-se pequenas correlações entre os caudais afluídos e os valores de precipitação, no 

entanto, estes não são conclusivos quanto à sua dependência. É de realçar que existe ao longo do ano 

uma tendência constante nos volumes diariamente afluídos à ETAR de Sobreiras.  

Refere-se que também que na segunda metade do mês de Agosto, se verifica um decréscimo de 

volumes afluídos à ETAR, tal situação é justificada pela baixa precipitação registada e pelo Intercetor 

da Frente Marítima deixar de receber as águas pluviais desviadas durante a época balnear.  

 

5.6. ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 

As consequências das afluências indevidas são uma consequência negativa em termos de redução 

da qualidade de serviço. Como foi possível verificar, também existe uma relação entre a ocorrência de 

eventos pluviométricos e a afluência de caudais excedentários às estações de tratamento. 

O crescente aumento de caudais efluentes às estações de tratamento é justificado em parte pelo 

desconhecimento de ligações entre as redes públicas e prediais de águas residuais domésticas e 

pluviais, e também pela ação reativa em termos de gestão operacional da manutenção da rede.  

Reduzir o caudal excedentário efluente proveniente de afluências indevidas permite à entidade 

gestora um crescimento sustentável. A redução destes caudais é do interesse da empresa sobretudo sob 
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o ponto de vista económico. Verifica-se um aumento na eficácia de funcionamento do sistema de 

drenagem e uma redução de custos associados à exploração e tratamento das águas, apoiando a 

premissa de sustentabilidade da empresa.  

A nível prático uma otimização e redução de custos na exploração de rede de drenagem e 

tratamento de águas, por parte da entidade gestora, poderá motivar um ajuste relativo às tarifas da água 

e saneamento praticadas pela entidade gestora. 

Assim de um modo prático e apoiando também algumas estratégias de gestão da Águas do Porto, 

EM, identificam-se um conjunto de medidas de mitigação à ocorrência de afluências indevidas: 

 Medidas de prevenção do controlo de caudais na origem. 

 Elaboração de medidas eliminação de descargas de águas residuais domésticas nos 

meios recetores, sem tratamento. 

 Necessidade de criação por parte das entidades reguladoras de planos de identificação 

e eliminação deligações indevidas entre sistemas separativos. 

 Orientação de capital de investimento tendo em vista à diminuição da degradação da 

qualidade das praias e linhas de água. 

 Elaborar registos de operação e manutenção pertinentes para a interpretação de 

ocorrências. 

 Cadastrar e completar/validar a rede de cadastro existente. 

 Identificação na rede de drenagem de secções prioritárias a monitorizar. 

 Medição e criação de padrões de caudais em períodos noturnos e em períodos de 

tempo seco. 

 Elaborar e criação de registos de funcionamento e manutenção importantes para a 

interpretação de ocorrências anómalas. 

 Reabilitação de sistemas de drenagem AR e AP e otimização na projeção da 

capacidade instalada nos sistemas de drenagem. 
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5.7. ANÁLISE SWOT 

De forma a clarificar os resultados apresentados neste capítulo, pretende-se agora fazer uma 

análise SWOT. O termo é composto pelas iniciais “Strengths” (pontos fortes), “Weaknesses” (pontos 

fracos), “Opportunities” (oportunidades) e “Threats” (ameaças). Este tipo de análise é uma 

ferramenta de gestão muito utilizada pelas entidades gestoras para um desenvolvimento estratégico. 

Com esta análise pretende-se identificar de forma clara a nível de drenagem de águas urbanas, 

quais os benefícios e inconvenientes na sua gestão de forma integrada. Procura-se ainda apontar 

aspetos importantes para uma boa base de gestão e planeamento estratégico na entidade gestora. 

Apresenta-se no quadro seguinte os pontos fortes relativos à gestão integrada da drenagem das 

águas urbanas no âmbito da análise SWOT.   

 

Quadro 13: Análise SWOT Pontos Fortes. 

Pontos Fortes 

Conhecimento total e gestão completa dos sistemas de águas pluviais e residuais 

Flexibilização e organização na definição de planos estratégicos das redes de drenagem de águas 
urbanas; 

Facilidade na identificação de interligações entre redes pluviais e residuais; 

Controlo no funcionamento de descargas de águas 

 

Apresenta-se no quadro seguinte os pontos fracos relativos à gestão integrada da drenagem das 

águas urbanas no âmbito da análise SWOT.   

 

Quadro 14: Análise SWOT Pontos Fracos. 

Pontos Fracos 

Elevados custos de manutenção da rede; 

Carência de procedimentos internos, diretrizes de orientação, regulamentos ou normas de avaliação 
e instruções de trabalho; 

Existência de interligações entre as redes públicas e prediais de águas residuais e pluviais; 

Dificuldade em distinguir águas pluviais de ribeiras entubadas; 

 

Apresenta-se no quadro seguinte as oportunidades relativas à gestão integrada da drenagem das 

águas urbanas no âmbito da análise SWOT.   
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Quadro 15: Análise SWOT Oportunidades 

Oportunidades 

Criação de mecanismos de previsão e alerta as situações como poluição ou inundações; 

Desenvolvimento de metodologias e ferramentas para implementação de sistemas de monotorização 
e alerta; 

Planear a cidade a partir das linhas de água e zonas balneares com foco no desenvolvimento 
sustentável e integração urbana; 

Definição de estratégias municipais integradas para a gestão da frente marítima e para a gestão das 
linhas de água; 

Criação de parcerias intermunicipais para promover a despoluição das águas superficiais e 
balneares; 

Sensibilização da população para questões ambientais; 

Melhoria de gestão da rede através da instalação de equipamentos de monitorização em tempo real 
que permitam prever episódios de poluição inundações e alertas; 

Revisão de regulamentos e Decretos de lei; 

 

Apresenta-se no quadro seguinte as ameaças relativas à gestão integrada da drenagem das águas 

urbanas no âmbito da análise SWOT.   

 

Quadro 16: Análise SWOT Ameaças. 

Ameaças 

Dispersão e sobreposição de competências de várias entidades gestoras 

Aumento da população 

Vulnerabilidade ao risco de inundação 

Investimento contínuo na manutenção das infraestruturas 

Desconhecimento da rede 

Dispersão e sobreposição de competências entre várias entidades. 
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6. CONCLUSÕES  

 

A abordagem tradicional da gestão das águas pluviais consiste na condução e transporte para fora 

das cidades o mais rápido possível utilizando coletores de drenagem subterrâneos. Neste tipo de 

abordagem é muitas vezes utilizada a combinação dos dois sistemas.  

Associada a uma gestão das águas residuais e águas pluviais por entidades gestoras distintas estão 

muitas vezes relacionados problemas técnicos tais como: ligações indevidas entre redes, excessos de 

efluentes originando inundações e efluente de caudais excedentários às estações de tratamento. 

Constata-se ainda que existe alguma dificuldade na assunção de responsabilidades entre entidades 

gestoras quando se verifica a ocorrência de episódios de poluição, tais situações provocam o conflito 

entre entidades gestoras e consequentemente atrasam a resolução do problema. 

A dissertação realizada em ambiente empresarial, propôs-se com objetivo de analisar o benefício 

da gestão integrada dos sistemas de drenagem de águas residuais urbanas no município do Porto, pela 

entidade gestora, a Águas do Porto, EM.  

Partindo desta premissa, o estudo realizado visou identificar as afluências indevidas relacionadas a 

interligações entre redes de drenagem públicas e prediais de águas residuais e pluviais, e a afluências 

pluviais de infiltração na rede de drenagem de águas residuais domésticas. Pretendeu-se identificar as 

causas de tais afluências e apontar possíveis medidas de mitigação das mesmas. 

Quanto às interligações entre redes de drenagem pública, foram identificadas no total 139 ligações, 

com diferentes tipos de interligações de sistemas. É de importante apreciação a existência de 94 

ligações entre ARD-AP, sendo que na sua maioria, estas se localizam na zona baixa do município, ao 

longo da marginal do Douro, estas ligações são as mais críticas termos de degradação da qualidade da 

água.  

Relativamente às infiltrações a monotorização de caudais em sistemas de drenagem permitiu a 

recolha de informação necessária para se proceder à avaliação dos níveis de desempenho de 

exploração. Deste modo, foi possível conferir a caracterização distinta de caudais que existe em 

épocas quentes e em épocas húmidas. Quanto à quantificação dos caudais, esta foi feita por subsistema 

de drenagem. 

O subsistema Oriental é servido pela ETAR do Freixo e recebe as águas do intercetor marginal do 

Douro, emissário leste do Porto e Emissário de Campanhã (recebe ainda o intercetor do rio Torto, 

proveniente de Gondomar).    

Pela análise do tratamento de resultados é possível concluir que o Intercetor marginal do Douro 

entre 2014 e 2015 contribui com o maior volume de ARD, para tratamento da ETAR do Freixo. 
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Também como era expectável, o emissário de Campanhã é o que menos contribui com volume de 

ARD, resultado da reduzida área de drenagem.. É indicado pelo autor o estudo por parte da Águas do 

Porto, EM, num cálculo estimativo do valor do caudal de ARD recolhidos pelo emissário de Leste do 

Porto.  

Comprova-se ainda a existência de caudais de infiltração na rede de ARD. Verifica-se que existe 

uma correlação entre a ocorrência de eventos pluviométricos e o aumento pontual dos volumes 

afluentes à ETAR, com especial importância o Intercetor Marginal do Douro e o Emissário de Leste 

do Porto. Este registo de picos de volumes afluentes à ETAR permite concluir que as afluências à rede 

de ARD se devem a interligações entre sistemas de águas pluviais e prediais e também pelo estado de 

conservação da rede que permite a entrada de águas provenientes de infiltrações dos níveis freáticos. 

O subsistema Ocidental servido pela ETAR de Sobreiras trata a maior parte das ARD do 

município do Porto. A ETAR de Sobreiras recebe os caudais de ARD provenientes do Intercetor 

Marginal Douro, Coletor Geral da Zona Norte e ainda do Intercetor Litoral Atlântico. 

A carência de dados disponibilizados pela ETAR de Sobreiras, não permitiu uma análise clara em 

termos de caudais de ARD afluentes à ETAR. Segundo foi possível apurar junto de trabalhadores da 

empresa, o volume proveniente do coletor geral Norte, não é medido, sendo assim o seu cálculo é 

resultado do volume total de entrada na ETAR, subtraído pelo somatório dos volumes provenientes do 

Intercetor Litoral Atlântico e o Intercetor Marginal do Douro.  

Um aspeto importante nas medidas estratégicas aplicadas pela Entidade Gestora foi a construção 

do intercetor da Frente Marítima, que apesar de ser uma estrutura provisória, é vista como a uma 

importante infraestrutura na atribuição da bandeira azul em três das quatro zonas balneares. 

As interligações entre redes públicas de drenagem constituem o aspeto mais crítico em termos de 

degradação da qualidade das águas balneares e o próprio funcionamento da rede pública. Uma gestão 

reativa e por entidades gestoras distintas dos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais são 

apontadas pelo autor com causas de um desenvolvimento insustentável dos sistemas de drenagem. 

Em Portugal, não tem sido prática corrente a integração da gestão das águas pluviais pelas 

entidades gestoras. Contudo, devido às inúmeras inundações, degradação da qualidade das águas 

públicas e aumento dos caudais elevados às estações de tratamento, tem havido uma maior 

consciencialização e reconhecimento na importância da gestão integrada das águas residuais urbanas.  

A adoção de uma abordagem integrada na gestão das águas residuais urbanas faz todo o sentido. 

No presente caso em estudo da cidade do Porto, são inegáveis os benefícios decorrentes da gestão 

integrada das águas residuais urbanas. A premissa de que uma única entidade gestora incorpora a 

gestão do saneamento, águas pluviais, ribeiras e águas balneares permite um tempo de resposta mais 

curto que permitam a melhoria na gestão de episódios de poluição, inundações e aumentos excessivos 

de volumes elevados à estação de tratamento, tirando partido do conhecimento total dos sistemas de 

águas pluviais e residuais, e consequentemente uma flexibilização e organização na definição de 

planos estratégicos das redes de drenagem de águas urbanas. 

Neste contexto, sendo a Águas do Porto, EM, responsável pela gestão de todo o ciclo urbano da 

água, é de destacar o desempenho sustentável tendo em conta os resultados apresentados da 

contribuição da empresa:  

 Ligação de 4.629 prédios à rede pública de saneamento entre 2009 e 2015; 

 Reabilitação das linhas de água, monotorização da evolução da qualidade da água e 

controlo das fontes de poluição;  
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 Obtenção de Bandeira Azul em 3 das 4 zonas balneares da cidade; 

 Eliminação de ligações indevidas de águas residuais ao sistema de águas pluviais; 

 Levantamento cadastral e georreferenciação no Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) da empresa. 
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7. RECOMENDAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS   

 

Como muitas outras entidades gestoras a nível nacional e internacional, a Águas do Porto, EM, 

tem a responsabilidade de garantir a gestão completa e eficaz do ciclo urbano da água, desenvolvendo 

boas práticas ambientais e certificando-se que os serviços de drenagem urbana e tratamento são 

prestados com qualidade. 

“As famílias felizes parecem-se todas; as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira.” 

Pretende-se com isto dizer, que há que olhar para as fragilidades e procurar criar oportunidades de 

melhorias, com a implementação de novas práticas de gestão no sentido de melhorar o desempenho da 

organização. 

O trabalho desenvolvido pela Águas do Porto, EM, demonstra que a gestão integrada das águas 

urbanas tem a si associados vantagens inegáveis, no entanto, constata-se que o sistema de águas 

pluviais face ao sistema de águas residuais, necessita de uma intervenção profunda, nomeadamente no 

cadastro e georreferenciação da rede no Sistema Informático de Informação (SIG). Apesar de não 

existir benchmarking nacional a nível internacional começam a ser desenvolvidas práticas (Austrália, 

EUA, Reino Unido) no sentido de promover a gestão das águas residuais urbanas no planeamento 

urbano. 

Durante o período de realização desta dissertação, na Águas do Porto, EM, surgiram oportunidades 

de aprendizagem e conhecimento de temáticas que embora não aprofundadas na presente dissertação, 

poderiam ser objeto de análise em trabalhos futuros. Assim de seguida apresentam-se recomendações 

a desenvolvimentos futuros na área de drenagem urbana: 

 Atualmente a ERSAR tem por missão a regulação e a supervisão dos setores dos serviços de 

abastecimento de água e saneamento, no entanto não existe qualquer tipo de a supervisão dos 

serviços de drenagem de águas pluviais. Considera-se de especial interesse o estudo e a 

criação de indicadores de gestão em termos de regulação e supervisão dos serviços de 

drenagem de águas pluviais; 

 Elaboração de estudos técnicos avaliando a sustentabilidade económica sobre a interação entre 

sistemas. Avaliar a importância e benefícios que uma interação entre Municípios ou entidades 

gestoras poderia contribuir positivamente para o desenvolvimento sustentável. A premissa 

deste estudo baseava-se na criação de benchmarking; 
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 Desenvolvimento de um plano de controlo de afluências indevidas. A importância deste plano 

relaciona-se com os elevados caudais excedentários que muitas estações de tratamento 

recebem em situações de elevada pluviosidade; 

 Elaboração de uma análise técnica relativa a elaboração de tarifas referentes à gestão da rede 

de drenagem de Águas Pluviais, à semelhança do que existe com rede de drenagem de águas 

residuais; 
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