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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar os determinantes da decisão de 

entrega dos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos em fim de vida para 

reciclagem. Desta forma, pretende-se avaliar as motivações e interesses dos 

utilizadores destes equipamentos em relação ao mercado de retoma dos 

Equipamentos Elétricos e Eletrónicos em Fim de Vida. Os resultados obtidos 

indicam que existe uma falta de sensibilidade dos consumidores para o 

processo de retoma dos seus equipamentos. Por outro lado, mostram que as 

condições de informação e as características sociodemográficas interferem 

nos desejos dos consumidores para a devolução dos seus Resíduos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrónicos. Neste âmbito, pode-se concluir que o 

mercado de retoma, de Equipamento Elétricos e Eletrónicos em Fim de Vida 

em Portugal, encontra-se em fase de crescimento, nomeadamente, ao nível 

de estratégias de retoma e competitividade.  
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ABSTRACT 

This paper aims to investigate the determinants of consumers’ decision to 

take-back Electrical and Electronic Equipment Waste in Portugal. It assesses 

users’ perception of these items, evaluating the motivations and interests 

they have concerning the market of electrical and electronic equipment 

waste. Results indicate a lack of awareness by consumers about the process 

of take-back available for their equipment. On the other hand, results show 

that information conditions and sociodemographic factors affect consumers' 

motivations for returning the electrical and electronic equipment at the end of 

life. In this context, it can be concluded that the Portuguese market for the 

recovery of Electrical and Electronic Equipment Waste is still in its infancy, 

particularly in terms of recovery strategies and competitiveness.   

 

 

 

Keywords – Take-back Incentives; electrical and electronic equipment waste; 

recycling; circular economy.  

 

 

doi: 10.22181/aer.2016.0101 

 

 

 

 

  

* Corresponding author 

E-mail: ligiacpinto@gmail.com (Prof. L. Pinto)  



 

7

 

1 INTRODUÇÃO  

O avanço tecnológico, aliado ao rápido crescimento económico, proporcionou 

um aumento significativo da comercialização de Equipamentos Elétricos e 

Eletrónicos (EEE), bem como a redução do tempo de vida útil dos mesmos. 

Em consequência, este avanço tem vindo a gerar a produção de cada vez 

maiores quantidades de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 

(REEE). Só na União Europeia estima-se que em 2020 sejam produzidos 

aproximadamente 12,3 milhões de toneladas (Mt) destes resíduos (Lundgren 

2012). 

A diversidade de tipologia e uso de EEE acarreta uma variedade enorme de 

REEE, o que por sua vez não permite uma definição específica e coerente de 

REEE, motivo pelo qual existem, atualmente, várias definições para estes na 

literatura específica, muitas delas pouco consensuais entre vários autores 

e/ou entidades intervenientes (Widmer et al. 2005). Com o objetivo de 

agrupar os REEE, segundo a sua composição e funcionalidade, a Diretiva 

propõe a classificação dos EEE em dez categorias distintas: Grandes 

eletrodomésticos; Pequenos eletrodomésticos; Equipamentos informáticos e 

de telecomunicações (IT); Equipamentos de consumo; Equipamentos de 

Iluminação; Ferramentas Elétricas e Eletrónicas; Brinquedos e Equipamentos 

de desporto e lazer; Aparelhos médicos; Instrumentos de Monitorização e 

Controlo e Distribuidores automáticos. 

A introdução da nova Diretiva - Diretiva n.º 2012/19/EU - levou à redefinição 

do conceito e categorização dos EEE, uma vez que todos os EEE se 

encontram abrangidos pela mesma. Porém, estas alterações encontram-se 

em fase de transição, uma vez que a partir de 15 de agosto de 2018 todos os 

dispositivos eletrónicos devem ser agrupados em uma de seis novas 

categorias. Para além destas alterações relevantes, também as metas de 

recolha foram reformuladas, sendo calculadas com base na quantidade de 

EEE colocados no mercado nos três anos anteriores, o que equivale a uma 

recolha de, aproximadamente, 10 Mt (sensivelmente 20 kg per capita), ou 

seja uma meta cinco vezes superior à meta atual dos 4 kg per capita 

estabelecida na Diretiva n.º 2012/19/EU (Marçal 2013). 

A deposição de EEE em Fim de Vida tem vindo a aumentar, levando a graves 

problemas ambientais e económicos (Lundgren 2012). Os principais riscos da 

má gestão dos REEE para a saúde pública e o ambiente prendem-se 

essencialmente com os metais pesados e outras substâncias orgânicas 

poluentes que se encontram nesta tipologia de resíduos (Lundgren 2012). Ao 

nível económico, os EEE em Fim de Vida apresentam na sua constituição 

materiais valiosos e escassos que lhe conferem algum valor económico. Este 

facto tem proporcionado espaço para a criação de um negócio: a exportação 

de REEE à escala global, especialmente para economias em desenvolvimento.  

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado 

(Ferreira 2015) e tem como objetivo analisar os determinantes da decisão de 

entrega dos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos em fim de vida para 

reciclagem. Desta forma, pretende-se avaliar as motivações e interesses dos 

utilizadores destes equipamentos em relação ao mercado de retoma dos 

Equipamentos Elétricos e Eletrónicos em Fim de Vida.  
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2 MERCADO DE REEE E SEUS AGENTES  

O crescimento económico, aliado à evolução tecnológica dos últimos anos, 

tem levado à produção de grandes quantidades de resíduos de diversas 

tipologias, o que impulsionou a procura de soluções eficazes para o Fim de 

Vida de cada produto (Gui et al. 2013). Neste seguimento, surge o conceito 

RAP que consiste numa abordagem político-ambiental na qual a 

responsabilidade do produtor se estende à fase pós-consumo do ciclo de vida 

dos produtos por si colocados no mercado. O principal objetivo da RAP é a 

transferência da responsabilidade financeira ou física de recolha e valorização 

dos equipamentos em Fim de Vida para o produtor, de modo a que este 

proporcione um adequado encaminhamento e tratamento, formulando, para 

isso, leis de retoma dos produtos. Este conceito visa não só reduzir os 

impactes negativos dos resíduos, mas também promover a criação de 

incentivos para o design de produtos mais fáceis de recuperar e reutilizar, 

integrando a lógica de economia circular quer no design quer no processo de 

gestão dos materiais que compõem o produto (Atasu e Subramanian 2012). 

Teoricamente a RAP é uma obrigação individual de cada produtor. Porém, na 

prática, os produtores exercem esta obrigação de forma coletiva. Por 

consequência, esta obrigatoriedade leva à criação de dois tipos de mercado 

de retoma de resíduos: monopólio e concorrencial (EC 2014). Num sistema 

monopolista de RAP, verifica-se a existência de uma organização única que 

absorve a responsabilidade do produtor (da sigla em inglês PRO), que aplica 

o princípio RAP em nome dos produtores. Assim, os produtores pagam um 

custo médio de reciclagem, de acordo com a quantidade de produtos 

colocados no mercado, ficando impedidos de optar pela solução mais 

competitiva (Carvalho 2008). Em contrapartida, num sistema concorrencial 

existe uma entidade nacional que supervisiona todo o processo, designada 

por Clearing House National (CHN), na qual os produtores ficam sujeitos a 

reportar a quantidade de produtos colocados no mercado, para o cálculo da 

respetiva quota de mercado e da quantidade de REEE a gerir. De acordo com 

este modelo de implementação da RAP, os produtores são livres de 

contratualizar os serviços de recolha e reciclagem através dos General 

Contractors (GC), de forma a alcançar as quantidades que lhe foram 

atribuídas a um menor custo (Carvalho 2008). 

A determinação de qual o sistema de retoma mais adequado para a 

implementação da RAP nos EEE em Fim de Vida, tendo em conta a sua 

eficácia técnica e económica, não é consensual e depende de vários fatores. 

De acordo com os resultados de Toyasaki et al. (2009), um regime de retoma 

competitivo torna-se mais favorável para as partes interessadas, uma vez 

que os recicladores têm um maior incentivo para praticar taxas de reciclagem 

inferiores, o que leva os fabricantes a auferirem lucros superiores tendo, 

desta forma, margem para reduzir o preço final dos produtos. Porém, o 

benefício generalizado para todos os stakeholders do mercado depende do 

grau de substituibilidade dos produtos (β), ou seja, só existe um ganho 

genérico se o grau de substituibilidade dos produtos for relativamente baixo. 

Caso contrário, os recicladores preferem operar sob a tutela de uma 

organização sem fins lucrativos, em regime de retoma monopolista (Toyasaki 

et al. 2009). 

Apesar da responsabilidade de financiamento se encontrar do lado do 

produtor, sendo estes os stakeholders principais do mercado, vários outros 

agentes interagem no mercado com interesses por vezes distintos. Entre 

estes encontram-se os operadores de resíduos; autoridades nacionais; PRO; 
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retalhistas e autarquias (Kalimo et al. 2014). O consumidor (proprietário do 

equipamento) desempenha um papel fundamental em toda a estrutura de 

mercado, visto que é responsável pelo fornecimento da matéria-prima ao 

mercado de recolha e reciclagem, sendo também chamado a co-financiar a 

fase de pós-consumo dos EEE através do preço final dos equipamentos (Kunz 

et al. 2013). 

Na União Europeia, a estrutura de mercado de REEE varia de acordo com as 

características económicas e sociais de cada Estado-Membro. Não existe, 

portanto, uma estrutura de mercado transversal, uma vez que co-existem 

diferentes métodos de recolha e financiamento dentro da Europa (UNEP 

2012). Alguns Estados-Membros, como por exemplo a Bélgica, optaram por 

sistemas monopolistas, em que uma única PRO é responsável por todo o 

mercado de recolha, comunicação e encaminhamento dos REEE (UNEP 

2012). Por outro lado, países como Portugal e Alemanha fomentam um 

mercado concorrencial, através do licenciamento de várias PRO (UNEP 2012). 

A nível nacional estão licenciadas duas entidades gestoras (AMB3E e ERP PT), 

para as quais os produtores transferem a responsabilidade de recolha e 

processamento dos seus EEE em Fim de Vida, através de uma prestação 

financeira (Niza et al. 2014). Com o objetivo de supervisionar todo o 

mercado, os produtores ficam sujeitos a um registo de produção na ANREEE 

(Associação Nacional de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) 

para que, posteriormente, se estabeleçam as taxas de recolha de cada 

produtor, bem como a verificação do cumprimento da RAP (Niza et al. 2014). 

Em 2012 Portugal apresentou uma taxa de recolha de 3,9 kgREEE/habitante. 

Um valor aquém do verificado na União Europeia de 6,9 kgREEE/habitante, 

fruto de um mercado ainda em expansão, com diversas barreiras ao nível dos 

operadores de resíduos e logística de funcionamento das PRO. Apesar do 

mercado nacional se apresentar como um mercado concorrencial, não se 

verificam diferenças significativas ao nível dos custos imputados ao produtor 

nem ao nível dos incentivos aos consumidores de forma a angariar mais 

quantidades de REEE (Niza et al. 2014). 

Os hábitos dos consumidores, em relação ao destino dado aos seus EEE em 

Fim de Vida, dependem da peculiaridade de cada país, dado que as 

características da sociedade influenciam a forma como os indivíduos se 

envolvem nos processos de recolha e reciclagem dos REEE. Neste sentido, 

vários estudos têm vindo a ser desenvolvidos, com o objetivo de averiguar os 

fatores que determinam o comportamento dos consumidores para a entrega 

dos REEE. Yin et al. (2013) concluíram que os principais fatores que afetam a 

perceção dos consumidores para a entrega dos telemóveis em Fim de Vida 

são a localização geográfica, o nível de escolaridade e o rendimento mensal.   

Wang et al. (2011) estudaram as variáveis intrínsecas ao comportamento dos 

residentes de Pequim, no que respeita à vontade de participar no processo de 

retoma e reciclagem dos REEE. Os resultados obtidos indicam que os 

indivíduos apresentam pouca predisposição para procederem à devolução dos 

seus EEE em Fim de Vida. De entre os fatores que mais impulsionam a 

entrega de EEE em fim de vida, Wang et al (2011) identificaram os hábitos 

de reciclagem, os benefícios económicos e a proximidade a locais de entrega 

do velho equipamento. Pelo contrário, o estudo conclui que fatores como o 

nível de escolaridade e o rendimento mensal não determinam o 

comportamento dos utilizadores na gestão dos REEE. 
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3 METODOLOGIA 

A análise dos determinantes da decisão de entrega de EEE em fim de vida 

desenvolveu-se através do estudo da perceção dos consumidores, em relação 

ao processo de retoma dos REEE. Neste sentido, seguiu-se uma pesquisa 

quantitativa, com a construção e aplicação de um questionário a utilizadores 

de EEE. Este questionário é constituído por questões fechadas, semiabertas e 

de opinião, perfazendo um total de doze questões, das quais quatro 

correspondem à caracterização sociodemográfica da amostra.  

A distribuição e disponibilização do inquérito a utilizadores de EEE realizou-se 

por via eletrónica, através do preenchimento e envio on-line do questionário, 

entre janeiro e julho de 2015. A amostra obtida é constituída por 145 

indivíduos. No entanto, face ao meio de divulgação do inquérito, é expectável 

uma amostra com um nível educacional elevado, uma menor variabilidade de 

idades e uma maior familiaridade com equipamentos eletrónicos. De acordo 

com os objetivos propostos, o problema de pesquisa passa por:  

 Identificar os fatores sociodemográficos que influenciam 

significativamente o comportamento dos consumidores na retoma dos 

seus EEE em Fim de Vida; 

 Identificar as motivações e comportamentos que influenciam o mercado 

de retoma de REEE. 

Para além da análise descritiva, os dados recolhidos são utilizados para 

estimação de um modelo estatístico multivariado. No modelo estimado, a 

variável dependente assume o valor um se o indivíduo diz entregar o seu EEE 

em fim de vida para reciclagem, e o valor zero caso contrário. As variáveis 

independentes são o Nível de escolaridade; Rendimento mensal; Idade; 

Hábitos de recuperação dos REEE e Conhecimento de campanhas de retoma 

de REEE. Dada a natureza binária da variável dependente, o modelo 

escolhido é o modelo probit estimado através do método de máxima 

verosimilhança. Os efeitos marginais de cada variável independente sobre a 

probabilidade da variável dependente tomar o valor unitário são usados para 

testar as seguintes hipóteses de pesquisa:  

H1 - As variáveis sociodemográficas são cruciais para o processo de retoma 

dos EEE em Fim de Vida;  

H2 - O conhecimento das campanhas de retoma afetam o comportamento 

de entrega dos REE dos consumidores;  

H3 - Os hábitos de recuperação dos equipamentos explicam a decisão dos 

consumidores entregarem os REEE. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Do total da amostra (N=145), mais de metade dos inquiridos é do sexo 

feminino (68%) e 40% possui o grau académico de mestrado. No que diz 

respeito à ocupação corrente dos participantes, 64% dos indivíduos são 

trabalhadores por conta de outrem. O rendimento familiar líquido mensal 

médio, auferido pelos participantes, é de 1 659 € (desvio padrão de 932€).  

De acordo com a análise descritiva, os equipamentos que apresentam um 

tempo de utilização superior a 10 anos, com uma frequência de respostas 

igual ou superior a 50% são: “Frigorifico”; Máquina de Lavar”; “ Micro-ondas” 

e “Televisão/LCD”. Em contrapartida, os equipamentos da categoria 3, como 
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o “Telemóvel” e o “ Computador”, apresentam um tempo de utilização de 3 a 

5 anos, sendo que a frequência de respostas se encontra próxima dos 50%. 

Estes resultados, por sua vez, encontram-se em linha com os dados teóricos, 

ou seja, os consumidores substituem mais rapidamente os equipamentos 

informáticos e de telecomunicações de uso individual, comparativamente aos 

grandes equipamentos (Premalatha et al. 2015). 

No que respeita aos hábitos na fase pós-consumo dos EEE, verifica-se que 

mais de metade dos inquiridos se dirige a um ponto de recolha (66%); 

destes, 89% encaminham os seus REEE para uma recolha de proximidade. 

Existe um leque de motivos que levam os consumidores a não utilizarem os 

pontos de recolha de REEE. O principal motivo relaciona-se com o 

desconhecimento dos pontos de recolha (60% dos inquiridos) e é seguido da 

distância entre a residência e os pontos de recolha (32% dos inquiridos). 

Os resultados obtidos apontam ainda para alguma ineficácia das campanhas 

de incentivo à retoma implementadas em Portugal. Nomeadamente, na 

opinião dos inquiridos, estas campanhas não criam incentivos suficientes que 

levem os utilizadores a transportarem os seus EEE em Fim de Vida até a um 

local de entrega, como seja um retalhista. Assim, constata-se que 64% dos 

inquiridos não conhece qualquer campanha de incentivo à retoma, sendo que 

apenas 36% do total da amostra conhece algum tipo de campanha. De entre 

os que conhecem as campanhas, só uma pequena percentagem de indivíduos 

(15%) já usufruiu desses mesmos incentivos. 

Com o objetivo de investigar o tipo de incentivos desejados pelos 

consumidores de EEE, procedeu-se à análise da aceitabilidade de cinco 

esquemas de incentivos diferentes. Os esquemas de incentivos considerados 

foram: incentivos fiscais, troca por novo, recolha em casa, cupão de 

desconto, troca por dinheiro. A Figura 1 ilustra o nível de preferência (1- 

menos preferido a 5- mais preferido) dos inquiridos, para cada um dos cinco 

incentivos.  

 

Figura 1. Nível de aceitabilidade dos inquiridos em relação aos cinco esquemas de 

incentivo em estudo (1 – menos preferido; 5 – mais preferido) 
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Face aos resultados obtidos (Figura 1), verifica-se que os cinco incentivos 

proposta são, de uma forma geral, bem aceites pelos indivíduos. Comparando 

o grau de preferência dos participantes, os incentivos preferidos são: “ Troca 

do EEE em Fim de Vida por dinheiro” (57%) e a “Troca por EEE novo” (52%). 

Em contrapartida, a troca por “ Cupões de Descontos em Serviços” é o 

incentivo menos valorizado pelos inquiridos (23%). Note-se que a recolha em 

casa do REEE não é considerada muito relevante para os indivíduos, que 

privilegiam a retoma por um valor económico ou um novo equipamento. 

Apesar de a análise da aceitabilidade dos diferentes tipos de campanhas 

prover implicações interessantes, uma análise dos determinantes da decisão 

de entrega dos EEE em fim de vida permitirá identificar quais as 

caraterísticas dos utilizadores que, independentemente da campanha 

específica em causa, com maior probabilidade entregam os seus EEE em fim 

de vida para reciclagem ou reutilização. O Quadro 1 reporta os resultados 

(efeitos marginais) da estimação do modelo PROBIT que permitirá testar se 

as variáveis sociodemográficas, o conhecimento de campanhas e os hábitos 

de recuperação dos EEE determinam de forma estatisticamente significativa a 

probabilidade de entrega dos EEE em Fim de Vida. Pela análise da mesma, 

verifica-se que apenas a variável idade é estatisticamente significativa (para 

um nível de significância de 1%). Isto é, de acordo com os resultados, a 

probabilidade dos utilizadores procederem à entrega dos seus REEE aumenta 

1,81 pontos percentuais por cada ano de idade do indivíduo. No que diz 

respeito às restantes variáveis independentes, não existe evidência 

estatística suficiente para concluir pela sua influência sobre a probabilidade 

de entrega dos REEE. Assim, para a hipótese H1, os resultados encontram-se 

em concordância com os encontrados no estudo de Wang et al. (2011). 

Paralelamente, não foram encontradas evidências que suportem as hipóteses 

H2 e H3.  

Quadro 1. Efeitos marginais do modelo PROBIT em relação à H1, H2 e H3 

Variáveis independentes Efeitos Marginais Desvio-Padrão 

Escolaridade 0,0287 0,0302 

Género 0,1009 0,0422 

Rendimento-mensal -0,0001 0,4x10-4 

Idade 0,0181* 0,0049 

Conhece-campanha 0,0943 0,0896 

Recupera-EEE -0,0118 0,1883 

*significância 1%. N= 143. Log pseudolikelihood= -77,62. Probabilidade prevista = 71% 

5 CONCLUSÕES  

Face aos avanços tecnológicos e hábitos de consumo, a boa gestão dos REEE 

tornou-se imprescindível e uma das principais preocupações ao nível das 

políticas ambientais na Europa. Neste sentido, a investigação levada a cabo 

no presente estudo permite retirar as seguintes conclusões, relativamente ao 

mercado de retoma de REEE em Portugal:  

 Existem lacunas na criação e divulgação das campanhas de incentivo à 

retoma dos EEE em Fim de Vida. Verifica-se que conhecer as campanhas 

de retoma em vigor não aumenta a disposição dos indivíduos para a 

entrega;  
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 A probabilidade de entrega de EEE em fim de vida é explicada 

fundamentalmente pela idade; contudo, no seu conjunto, as variáveis 

sociodemográficas consideradas explicam de forma estatisticamente 

significativa a decisão de entrega dos EEE.  

 Os hábitos de recuperação de EEE, nomeadamente de grandes 

equipamentos, não influenciam a escolha dos incentivos por parte dos 

utilizadores. O incentivo económico “Troca por dinheiro” seria, de acordo 

com os resultados deste estudo, o mais promissor. 

Em suma, apesar de a probabilidade prevista de entrega de EEE em fim de 

vida ser de 71%, a composição da amostra e o facto de o questionário ser 

baseado na expressão de um comportamento e não na revelação do mesmo 

podem induzir uma sobrestimação da probabilidade de entrega. Assim, pode-

se concluir que em Portugal existe um longo caminho a percorrer de forma a 

tornar o mercado de retoma de REEE competitivo e atraente para a criação 

de novos negócios. Por outro lado, os consumidores de EEE ainda se 

encontram pouco consciencializados para a entrega dos seus REEE, tornando, 

deste modo, o mercado instável e pouco disponível para usufruir dos 

benefícios de economias de escala. Consequentemente, sugere-se um estudo 

exaustivo do público-alvo das campanhas de retoma com o objetivo de 

direcionar, eficazmente, os incentivos às suas necessidades e motivações. A 

nível de estrutura de mercado, e comparando com a estrutura existente em 

outros Estados-Membros, recomenda-se um estudo aprofundado do nível 

concorrencial existente entre as duas Entidades Gestoras, promovendo uma 

estrutura de custos de financiamento mais vantajosa e impulsionadora do 

eco-design.  
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RESUMO 

O impacte dos fármacos nos ecossistemas aquáticos é ainda pouco conhecido 

e os dados existentes sobre a sua biodegradação, toxicidade e destino no 

ambiente são escassos. Consequentemente, os potenciais efeitos adversos 

crónicos na saúde humana são alvo de preocupação. Nesta perspetiva e no 

âmbito de uma tese de doutoramento, otimizou-se e validou-se um método 

de extração em fase sólida (SPE) e cromatografia líquida de ultra eficiência 

associada à espectrometria de massa tandem (UPLC-MS/MS) para a análise 

de fármacos em amostras de água. Em 2013, analisaram-se 34 fármacos em 

243 amostras de água (superficial, subterrânea e água para consumo 

humano), pertencentes a 20 pontos de amostragem do sistema de 

abastecimento da EPAL. Foram quantificados 16 fármacos, com 

concentrações máximas entre 0,46 e 46 ng/L nas captações e entre 0,09 e 

46 ng/L na água para consumo humano. Dos fármacos analisados, apenas a 

eritromicina apresenta um risco elevado para o ambiente (quociente de risco 

(RQ) superior a 1). A probabilidade de ocorrência de efeitos adversos na 

saúde do consumidor é baixa, uma vez que nenhum fármaco apresentou 

valores de RQ superiores a 1 ou 0,1.  

 

Palavras Chave – água, avaliação do risco, SPE - extração em fase sólida, 

fármacos, UPLC-MS/MS. 
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ABSTRACT 

The impact of pharmaceutical active compounds (PhACs) on aquatic 

ecosystems is still unclear and the data on biodegradation, toxicity and 

environmental fate are scarce. Consequently, the potential chronic adverse 

effects on human health are subject of concern. Therefore and in the context 

of a PhD thesis, an ultra performance liquid chromatography coupled to 

tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) using solid phase extraction (SPE) 

as the sample’s preparation method for analysis of PhACs in water samples 

were optimized and validated. A monitoring program in 2013 analysed 34 

PhACs in 243 water samples (surface water, groundwater and drinking water) 

sorting by 20 sampling points along EPAL’s water supply system. Only 16 

were quantified in the analysed samples, with maximum concentrations 

ranging from 0.46 to 46 ng/L in the water sources and 0.09 e 46 ng/L in 

drinking water. The environmental risk assessment performed suggests that 

only one pharmaceutical, erythromycin, has a risk quotient (RQ) higher than 

1, indicating a high risk for the environment. The results of the human health 

risk assessment indicate that the occurrence of adverse effects in the 

consumer´s health are unlikely, as none of the pharmaceuticals presented RQ 

values higher than 1 or 0.1. 

Keywords –pharmaceuticals, risk assessment, SPE – solid phase extraction, UPLC-

MS/MS, water.  
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1 INTRODUÇÃO  

Os processos de urbanização, as descargas de efluentes industriais, 

domésticos e agropecuários e a transferência de poluentes durante a 

escorrência de águas pluviais têm um forte impacte no meio aquático. 

Consequentemente, é cada vez mais importante uma gestão sustentável do 

ciclo urbano da água e são necessárias novas metodologias de ação, assim 

como, um conhecimento mais integrado dos pontos de vista científico, técnico, 

ecológico e socioeconómico (Bertrand-Krajewski et al. 2000). 

Os contaminantes emergentes são uma das tendências ou desafios globais que 

irão afetar o setor da água nos próximos vinte anos. 

Os denominados “contaminantes emergentes” são contaminantes não 

regulamentados, que se podem tornar candidatos para futuras 

regulamentações, dependendo dos resultados dos estudos sobre a sua 

toxicidade e/ou efeito nefasto sobre o ambiente e na saúde humana e animal, 

e de dados de monitorização relativos à sua ocorrência no ambiente 

(Kummerer 2010). Os contaminantes emergentes englobam uma diversidade 

de compostos, incluindo cianotoxinas, micotoxinas, aditivos de gasolina e 

industriais, retardantes de chama bromados, hormonas esteroides, substâncias 

tensioactivas, produtos farmacêuticos e de cuidado pessoal, compostos 

polifluorados, nanomateriais e subprodutos de desinfeção, bem como os 

produtos de transformação resultantes dos mesmos. 

Nos últimos anos, os fármacos têm recebido especial atenção, facto refletido 

no número de estudos de ocorrência referentes a esta classe de contaminantes 

emergentes. Uma publicação de 2013, que analisa esta temática a nível global, 

refere a análise de 203 fármacos em 41 países, o que representa, no entanto, 

apenas 4% da totalidade de fármacos, considerando que só no mercado 

Europeu, aproximadamente 5000 produtos farmacêuticos tiveram autorização 

de introdução no mercado (Hughes et al. 2013). Estes contaminantes são 

particularmente importantes, porque, contrariamente à maioria dos poluentes, 

eles foram concebidos para terem uma ação específica no corpo humano e 

atuarem em concentrações muito baixas. A exposição crónica a concentrações 

baixas de alguns dos fármacos encontrados no ambiente, como os 

antineoplásicos, hormonas, antidepressivos, antibióticos, analgésicos, anti-

inflamatórios, antipiréticos e antidislipidémicos, pode originar efeitos muito 

adversos na saúde humana, nomeadamente, lesão celular, desregulação 

endócrina, infertilidade, alteração comportamental, resistência aos antibióticos 

e alteração da pressão arterial, entre outros, o que torna relevante e 

necessário o estudo da ocorrência destes compostos no ambiente e estudos de 

avaliação do risco de exposição (Kummerer 2010).  

A maior fonte de entrada de fármacos no ambiente aquático é através das 

estações de tratamento de águas residuais (ETAR), sendo importante 

reconhecer que independentemente da área geográfica, as águas residuais 

urbanas contêm resíduos de fármacos, diferindo apenas no tipo, quantidade e 

abundância relativa dos diferentes fármacos. Os antibióticos têm sido alvo de 

grande interesse, uma vez que a sua libertação para o ambiente aquático pode 

estar relacionada com o desenvolvimento de genes e bactérias resistentes a 

antibióticos (Rizzo et al. 2013).  

A Figura 1 representa os diferentes componentes do ciclo urbano da água 

constituído pelo ambiente aquático natural e pelas estruturas ou partes do 

ambiente aquático construídas pelo Homem e a forma como ambas se 

interligam, ilustrando que, devido a esta interligação, os fármacos 
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movimentam-se entre os dois ambientes, podendo, desta forma, causar 

potenciais riscos no Homem e organismos aquáticos e terrestres que 

dependam dos recursos hídricos para sobreviverem e se desenvolverem (Deo e 

Halden 2013). 

Face aos vários estudos de ocorrência, nacional e internacional nas várias 

matrizes de água, como por exemplo, os das hormonas e os dos fármacos 

(Henriques et al. 2010, Verlicchi et al. 2012, Gaffney et al. 2014, Gaffney et al. 

2015, Pereira et al. 2015), é de prever que a curto e médio prazo poderão vir a 

ser tomadas medidas legislativas relativas aos limites de descarga de fármacos 

no ambiente por parte da indústria, agropecuária e hospitais, e desenvolver 

uma política de sensibilização do cidadão para a eliminação correta dos 

medicamentos excedentes e/ou fora de prazo.  

 

 

Figura 1. Vias de introdução de fármacos no ciclo urbano da água 
(adaptado de Deo e Halden 2013, Gaffney 2014) 

No domínio da política da água, a Diretiva 2013/39/UE (2013) refere pela 

primeira vez a contaminação das águas e dos solos por resíduos 

farmacêuticos como um problema ambiental. Esta diretiva identifica um 

conjunto de substâncias prioritárias a serem incluídas numa “lista de 

vigilância” (watchlist), a qual é sujeita a atualização. A primeira lista de 

vigilância foi publicada em 2015 (Decisão de Execução 2015) e contém 10 

substâncias ou grupo de substâncias, algumas das quais, fármacos: um anti-

inflamatório não-esteróide (diclofenac), as hormonas 17-β-estradiol (E2), 17-

α-etinilestradiol (EE2) e estrona (E1), e os antibióticos da família dos 

macrólidos (eritromicina, claritromicina e azitromicina).  

Empenhada na melhoria da qualidade da água para consumo humano, a 

EPAL, em parceria com a Faculdade de Farmácia de Lisboa, implementou e 

validou um método de cromatografia líquida associada à espectrometria de 
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massa tandem para a análise de 34 fármacos pertencentes a 10 classes 

terapêuticas (Gaffney 2014; Gaffney et al. 2014). 

Paralelamente, procedeu-se à avaliação do risco para a saúde humana 

associado aos fármacos presentes na água para consumo humano, bem como 

à avaliação do risco ambiental devido aos fármacos detetados nas captações 

(Gaffney 2014; Gaffney et al. 2015). 

2 PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Equipamento e material 

O equipamento, material e reagentes necessários à otimização e validação do 

método analítico, assim como à análise das amostras – método de UPLC-ESI-

MS/MS – estão descritos em Gaffney et al. ( 2014, 2015). Resumidamente, o 

método utilizou um cromatógrafo líquido de ultra eficiência (modelo Waters 

UPLC Acquity System), com uma coluna cromatográfica (Acquity BEH C18, 

2,1 x 50 mm, 1,7 µm) (Waters), associado a um espectrómetro de massa 

tandem (Mass Spectrometer Acquity TQD) com sonda de ionização por 

electrospray (ESI) e analisador de triplo quadrupolo (Waters). Para a 

concentração das amostras utilizou-se um sistema automático de extração 

em fase sólida (Dionex AutoTrace 280 Solid-Phase Extraction Instrument) 

(Thermo Fisher Scientific, USA) e um evaporador automático, modelo 

TurboVap (Biotage, Sweden).  

2.2 Otimização e validação do método analítico 

As condições de operação foram otimizadas em duas etapas principais, 

MS/MS e UPLC-ESI-MS/MS. A primeira fase destinou-se à obtenção do ião 

precursor, resultante da ionização do analito e à obtenção dos iões produto. 

Nesta fase foram otimizados os seguintes parâmetros: modo de ionização, 

voltagem de cone e energia de colisão. Numa segunda fase foi avaliado o 

comportamento dos compostos no sistema completo UPLC-ESI-MS/MS, sendo 

definidos os parâmetros cromatográficos e otimizada a voltagem do capilar 

(Gaffney et al. 2014). 

A validação do método de UPLC-ESI-MS/MS implicou a realização de vários 

testes com o objetivo de avaliar o intervalo de linearidade e a gama de 

trabalho, os limiares analíticos instrumentais e a precisão instrumental em 

condições de repetibilidade, assim como a precisão e a exatidão do método 

global de SPE-UPLC-ESI-MS/MS (Gaffney et al. 2014, 2015). Devido às 

interferências de matriz, também foi otimizado e validado o método de 

adição padrão, o qual foi aplicado na análise das amostras (Gaffney et al. 

2015). 

2.3 Seleção das amostras 

A seleção dos fármacos obedeceu a vários critérios, nomeadamente, dados 

de consumo (Infarmed 2011, 2013), avaliação da massa excretada, 

representatividade das classes terapêuticas, dados de toxicidade e de 

ocorrência no ambiente, compostos propostos para inclusão na proposta de 

alteração da Diretiva Quadro da Água (Directiva 2013/39/EU) e persistência 

no ambiente.  

O programa de monitorização envolveu a colheita e análise de 243 amostras, 

60 amostras de água bruta (32 captações superficiais e 18 captações 

subterrâneas) e 183 amostras de água para consumo humano (saída da ETA, 
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adutores, aquedutos, estações elevatórias, reservatórios e redes de 

distribuição).  

2.4 Avaliação do risco ambiental 

A avaliação do risco ambiental foi realizada através da estimativa de 

quocientes de risco (RQ) utilizando a seguinte equação (Gaffney et al. 2015): 

 RQ= 
MEC

PNEC
 (eq. 1) 

onde MEC é a concentração máxima detetada em amostras de águas 

superficiais ou subterrâneas e PNEC (predicted no-effect concentration) é a 

concentração que não provoca efeitos observáveis em determinado 

organismo. 

2.5 Avaliação do risco para a saúde humana 

A avaliação do risco para a saúde humana foi baseada na estimativa de 

quocientes de risco (RQ) para diferentes intervalos de idade. Os intervalos de 

idade selecionados basearam-se nos recomendados pela USEPA (2005). Os 

RQ foram estimados para os fármacos quantificados nas amostras de água 

para consumo humano e também para os fármacos quantificados em amostra 

de água bruta, dividindo a concentração máxima (Cs) de cada fármaco pelo 

respetivo Drinking Water Equivalent Level (DWEL):  

 RQ= 
Cs

DWEL
 (eq. 2) 

Para simular o pior cenário, o RQ da água para consumo humano foi 

calculado utilizando a concentração máxima encontrada nas águas brutas, 

assumindo um potencial problema operacional nas ETA. Os DWEL foram 

estimados de acordo com a seguinte equação (DEQ 2005): 

 DWEL= 
ADI ×BW×HQ

DWI×AB×FOE
 (eq. 3) 

onde ADI é a dose diária aceitável (g/kg.dia), BW representa o peso 

corporal (kg), HQ é o quociente de perigo ao qual é atribuído o valor de 1, 

DWI é o volume diário de água ingerido (L/dia), AB representa a taxa de 

absorção, que se assume seja 1, e FOE é a frequência de exposição (350 

dias/365 dias = 0,96). O volume diário de água ingerido foi definido em 

função dos intervalos de idade selecionados (USEPA 2011).  

3 RESULTADOS 

3.1 Análise de amostras 

Dos trinta e quatro compostos analisados, doze fármacos, nomeadamente, os 

antibióticos sulfatiazol, sulfamerazina, doxiciclina e oxitetraciclina, os 

corticoesteróides cortisona, prednisona, prednisolona e hidrocortisona, o anti-

dislipidémico ácido clofíbrico, as hormonas sexuais gestodeno e testosterona 

e o antidepressor fluoxetina, não foram detetados em nenhuma das amostras 

analisadas. Vinte e dois fármacos foram detetados nas captações superficiais 

e dez fármacos nas captações subterrâneas, embora seis desses fármacos 

apresentassem concentrações abaixo do respetivo limite de deteção. Quinze 

dos fármacos presentes nas captações, nomeadamente paracetamol, 

sulfametazina, ciprofloxacina, metoprolol, ácido salicílico, propranolol, 

cetoprofeno, naproxeno, nimesulida, bezafibrato, diclofenac, ibuprofeno, 
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indometacina, gemfibrozil e oxazepam, não foram detetados nas amostras de 

água para consumo humano, o que implica que foram removidos durante os 

processos de tratamento na ETA. Apenas sete fármacos, atenolol, 

sulfadiazina, sulfapiridina cafeína, sulfametoxazol, carbamazepina e 

eritromicina foram quantificados em amostras de água para consumo 

humano. 

Os fármacos mais frequentemente detetados foram paracetamol, atenolol, 

sulfadiazina, sulfapiridina, cafeína, sulfametoxazol, carbamazepina e 

eritromicina, com frequências de deteção entre 78% para a sulfapiridina e 

100% para a carbamazepina. Os outros fármacos apresentaram frequências 

de deteção entre 9% para o gemfibrozil e 44% para o ibuprofeno. Nas 

amostras de água subterrânea, foram detetados 10 fármacos com 

frequências de deteção entre 3% para a sulfametazina e 79% para a cafeína.   

As captações, superficiais ou subterrâneas, não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre as várias amostras analisadas, à exceção 

da captação Tejo. Esta captação superficial é a mais vulnerável devido à 

influência dos esgotos urbanos, industriais e agropecuários. A Figura 2 

apresenta as concentrações máximas dos fármacos quantificados nas 

diferentes captações da EPAL. 

 

Figura 2. Concentrações máximas dos fármacos quantificados nas diferentes 
captações da EPAL, captações superficiais (Tejo e Castelo de Bode) e captações 

subterrâneas (poços das Lezírias, poços da OTA e poços de Alenquer) (adaptado de 
Gaffney 2014) 

A presença de alguns fármacos, nomeadamente a sulfametazina, sulfadiazina 

e sulfapiridina em amostras de águas superficiais é um indicativo de poluição 

resultante da via agro-pecuária. As concentrações máximas dos fármacos nas 

captações variaram entre 0,46 ng/L (sulfametazina) e 46 ng/L (cafeína).  

A Figura 3 apresenta a concentração dos principais fármacos encontrados na 

água bruta e na água para consumo humano agrupados, quando possível, 

pelas respetivas classes terapêuticas. 
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No grupo dos antibióticos, duas das tetraciclinas, doxicilina e oxitetraciclina, 

não foram detetadas em nenhuma das amostras e a fluoroquinolona apenas 

foi detetada em 25% das amostras de água bruta, mas em concentrações 

inferiores ao limite de quantificação. 

Figura 3. Comparação entre os resultados obtidos nas amostras de água bruta (Capt) 

e de água para consumo humano (CH) para: a) antibióticos (SP – sulfapiridina; SD – 
sulfadiazina, SM – sulfametazina; SMX – sulfametoxazol; ET – eritromicina); b) anti-
inflamatórios não esteróides (NA – naproxeno; IB – Ibuprofeno, NIM – nimesulida; IND 
– indometacina; DC – diclofenac); c) bloqueadores beta (AT – atenolol; PRO –
propranolol); d) fármacos de outras classes terapêuticas (PARAC – paracetamol; CA –
cafeína; CB – carbamazepina; GF – gemfibrozil). A percentagem de amostras positivas
encontra-se entre parêntesis. Adaptado de Gaffney (2014) e Gaffney et al. (2015)
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Das seis sulfonamidas, quatro, sulfapiridina, sulfadiazina, sulfametazina e 

sulfametoxazol, foram quantificadas nas captações com frequências de 

deteção entre os 13% (sulfametazina) e 63% (sulfametoxazol). As 

concentrações medianas variaram entre 0,29 ng/L (sulfametazina) e 1,23 

ng/L (sulfadiazina). À exceção da sulfametazina, as frequências de deteção 

das sulfonamidas na água para consumo humano foram baixas ( 0.9%). 

Esta diminuição pode ter sido devida à utilização do cloro nas ETA da EPAL, o 

qual reage eficazmente com fármacos que possuam ligações ricas em 

eletrões, como é o caso das sulfonamidas (Gaffney et al. 2016). A 

concentração da eritromicina variou entre 1,3 ng/L e 31 ng/L nas captações e 

entre 0,09 ng/L e 5,0 ng/L nas águas para consumo humano.  

Os anti-inflamatórios não esteroides apenas foram detetados nas captações. 

O cetoprofeno foi detetado em 17% das amostras mas em concentrações 

inferiores ao limite de quantificação e os outros fármacos apresentaram 

concentrações máximas entre 6,0 ng/L (naproxeno) e 36 ng/L 

(indometacina) (Figura 3b). 

Nos bloqueadores-beta, o atenolol apresentou a maior taxa de frequência, 

70% nas captações e 28% nas águas para consumo humano, com máximos 

de 3,1 ng/L e 1,6 ng/L nas amostras de água bruta e água para consumo 

humano, respetivamente (Figura 3c). A maior frequência de deteção do 

atenolol relativamente aos outros bloqueadores-beta pode ser explicada pela 

maior taxa de excreção do composto inalterado (≥ 70%) comparativamente 

às taxas de excreção do propranolol e metoprolol (< 5%).  

No grupo dos outros fármacos, o paracetamol e o gemfibrozil apenas foram 

detetados em amostras de água bruta, com frequências de deteção de 62% e 

5%, respetivamente. As concentrações do paracetamol nas captações 

variaram entre 0,41 e 47 ng/L, não tendo sido detetado na água para 

consumo humano. A cafeína e a carbamazepina foram os dois compostos 

mais ubíquos, com frequências de deteção de 90% e 77% nas águas brutas e 

91% e 98% nas amostras de água para consumo humano, com 

concentrações medianas de 4,1 ng/L (cafeína) e 1,9 ng/L (carbamazepina). 

3.2 Avaliação do risco ambiental e do risco para a saúde humana 

As concentrações máximas dos diferentes fármacos detetados nas águas 

brutas (MEC) foram comparadas com os valores de PNEC publicados na 

literatura através da estimativa de quocientes de risco. Os fármacos foram 

classificados consoante o grau de risco que apresentam para a espécie mais 

sensível: risco elevado (RQ > 1), risco médio (0,1 ≤ RQ ≤ 1) e risco baixo 

(RQ < 0,1). O Quadro 1 apresenta os resultados obtidos.  

Apenas a eritromicina apresenta um valor de RQ superior a 1, indicando um 

risco elevado para o ambiente. Três fármacos, sulfametoxazol, propanolol e 

diclofenac, apresentam risco médio para o ambiente, com valores de RQ 

entre 0,11 e 0,81. Os restantes fármacos apresentaram um baixo risco 

ambiental, com RQ entre 0,000004 e 0,05. Comparando estes resultados 

com os obtidos noutros estudos de avaliação do risco relativos a águas 

superficiais e subterrâneas, verifica-se que um mesmo fármaco pode ter 

classificações de risco ambiental diferentes. 

Na avaliação do risco para a saúde humana, as concentrações máximas dos 

diferentes fármacos detetados nas amostras de água para consumo humano 

ou nas captações foram comparadas com os valores de referência, ou seja, 

com os DWEL (Drinking Water Equivalent Levels) para diferentes intervalos 

de idade através da estimativa dos quocientes de risco (RQ). O Quadro 2 
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apresenta os valores dos RQ referentes ao primeiro ano de vida e no estado 

adulto e foram utilizadas as concentrações máximas de forma a considerar o 

cenário mais pessimista. 

Quadro 1. Resultados obtidos na avaliação do risco ambiental dos fármacos 

Fármaco 
PEC Lisboa 

(g/L) 

MEC  

(g/L) 

PNEC 

(g/L)  
RQ 

Classificação 

do Risco 

Eritromicina 0,26 0,031 0,02* 1,55 Risco Elevado 

Sulfametoxazol - 0,022 0,027* 0,81 Risco Médio 

Propranolol 0,57 0,0007 0,005# 0,14 Risco Médio 

Diclofenac 2,5 0,011 0,1# 0,11 Risco Médio 

Paracetamol 8,4 0,047 1* 0,05 Risco Baixo 

Gemfibrozil 0,99 0,018 0,9* 0,02 Risco Baixo 

Naproxeno 2,3 0,006 0,64# 0,01 Risco Baixo 

Indometacina 0,13 0,037 3,9* 0,01 Risco Baixo 

Ibuprofeno 7,2 0,021 1,65* 0,01 Risco Baixo 

Carbamazepina 3,6 0,012 4,92# 0,002 Risco Baixo 

Cafeína - 0,046 87# 0,001 Risco Baixo 

Sulfapiridina - 0,0017 21,61* 0,0001 Risco Baixo 

Sulfadiazina - 0,026 35* 0,001 Risco Baixo 

Atenolol 0,64 0,003 30* 0,0001 Risco Baixo 

Sulfametazina - 0,0005 128# 0,000004 Risco Baixo 

Nimesulida 2,7 0,027 ND -------- -------- 

ND – Não disponível   *(Verlicchi et al. 2012)    #(Grung et al. 2007) 

 

Quadro 2. DWEL e RQ estimados para os diferentes intervalos de idade 
(adaptado de Gaffney et al. 2015) 

Fármacos 

Conc. 

Max 

(g/L) 

Intervalo de idades 

0-3 meses 6-12 meses Adultos 

DWEL 

(g/L) 
RQ 

DWEL 

(g/L) 
RQ 

DWEL 

(g/L) 
RQ 

Cafeína 0,046 625 0,00007 1240 0,00004 4596 0,00001 

Carbamazepina 0,014 1,52 0,01 2,48 0,01 9,19 0,001 

Atenolol 0,002 11 0,0001 22 0,00007 83 0,00002 

Propranolol 0,0067 233 0,000003 463 0,000001 1716 0,0000004 

Sulfadiazina 0,001 83 0,00002 165 0,000009 613 0,000002 

Sulfametazina 0,0005 6,7 0,00007 13 0,00004 49 0,00001 

Sulfapiridina 0,0019 208 0,00001 413 0,000005 1532 0,000001 

Sulfametoxazol 0,0013 542 0,000002 1075 0,000001 3983 0,0000003 

Eritromicina 0,005 167 0,00003 331 0,00002 1225 0,000004 

Ibuprofeno 0,021 458 0,00005 909 0,00002 3370 0,00001 

Naproxeno 0,006 192 0,00003 380 0,00002 1409 0,000004 

Nimesulida 0,027 1542 0,00002 3059 0,000009 11336 0,000002 

Gemfibrozil 0,018 5,4 0,003 11 0,002 40 0,0005 

Indometacina 0,037 388 0,0001 769 0,00005 2849 0,00001 

Diclofenac 0,011 6,7 0,002 13 0,0008 49 0,0002 

Paracetamol 0,047 1417 0,00003 2811 0,00002 10417 0,000005 
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O intervalo de idade a que corresponde o maior quociente de risco é o dos 0-

3 meses. No entanto, pode-se também observar que nenhum fármaco 

apresenta um valor de RQ igual a 1 ou 0,1. Os fármacos com os maiores 

valores de RQ são a carbamazepina (RQ = 0,01), gemfibrozil (RQ = 0,003) e 

diclofenac (RQ = 0,002). Todos os outros fármacos apresentam valores de 

RQ ≤ 0,0001. Estes valores sugerem que as concentrações de fármacos 

presentes nas amostras de água analisadas não apresentam risco para a 

saúde do consumidor, dado existir uma margem substancial entre as 

concentrações detetadas e os valores de DWEL estimados. Estes resultados 

estão de acordo com as conclusões da Organização Mundial de Saúde (WHO 

2011) e de outros estudos de avaliação do risco para a saúde humana (de 

Jongh et al. 2012, Leung et al. 2013). 

4 CONCLUSÃO 

Dos trinta e quatro fármacos analisados, apenas sete fármacos foram quanti-

ficados em amostras de água para consumo humano (carbamazepina, cafeí-

na, eritromicina, atenolol, sulfametoxazol, sulfadiazina e sulfapiridina). Os 

fármacos com frequências de deteção mais elevadas foram a cafeína e a car-

bamazepina, 90% e 77% nas captações, e 91% e 98% na água para consu-

mo humano, respetivamente. No global, os níveis de fármacos, quer na água 

bruta, quer na água para consumo humano, não ultrapassaram 50 ng/L. Re-

lativamente à avaliação do risco ambiental, apenas a eritromicina apresenta 

um valor de RQ > 1, indicando um risco elevado para o ambiente.  

Na avaliação do risco para a saúde humana, a probabilidade de ocorrência de 

efeitos adversos resultantes da presença de fármacos na água para consumo 

humano é baixa, dado que nenhum fármaco apresentou um valor de RQ igual 

a 1 ou 0,1.  

Os estudos de ocorrência permitiram definir as gamas de concentração dos 

fármacos mais frequentemente encontradas no sistema de abastecimento da 

EPAL e definir os indicadores que podem ser utilizados como ferramentas de 

controlo de qualidade. 

Paralelamente, deverão ser realizados estudos de toxicidade crónica (ensaios 

in vivo) resultantes da exposição a baixas concentrações de fármacos, quer 

individualmente, quer em misturas, que mimetizem a sua exposição durante 

o seu período de maior crescimento e vulnerabilidade.  

Em termos de controlo na fonte, o controlo da qualidade da água para con-

sumo humano no que se refere a fármacos ou outros contaminantes emer-

gentes, passa pelo desenvolvimento de processos de tratamento ao nível das 

estações de tratamento de águas residuais, o qual deve ser realizado conjun-

tamente com uma avaliação do custo/benefício relacionada com a implemen-

tação deste tipo de processos de tratamento. 
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RESUMO 

As escorrências rodoviárias são uma fonte de poluição difusa linear que 

podem originar impactos ambientais significativos no meio recetor. Níveis 

elevados de deposição salina em áreas costeiras podem ter um efeito 

relevante nas escorrências rodoviárias. Para investigar este fenómeno um 

estudo de monitorização intensivo, com a recolha de mais de 200 amostras 

em 3 anos, foi conduzido numa autoestrada portuguesa próxima do mar, no 

âmbito de uma tese de doutoramento. A análise de resultados baseou-se em 

tratamentos estatísticos, em análise exploratória de dados e na modelação do 

fenómeno, tendo sido incluídas variáveis associadas à meteorologia, ao troço 

de estrada e à deposição salina. O estudo confirma algumas especificidades 

das escorrências rodoviárias produzidas em áreas costeiras, como a 

salinidade elevada e a sua correlação com outros parâmetros. Estas 

características correlacionam-se com variáveis independentes associadas às 

condições meteorológicas, salientando-se o período seco antecedente aos 

eventos de precipitação e a velocidade média do vento nesse período. A 

modelação do fenómeno permitiu a identificação das condições associadas à 

maior concentração de poluentes, contribuindo deste modo para a conceção 

de sistemas eficazes de controlo da poluição associada a escorrências 

rodoviárias em zonas costeiras. 

Palavras Chave – Águas de Escorrência Rodoviárias; Áreas Costeiras; 

Deposição Salina; Monitorização.  
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ABSTRACT 

Road runoff is a diffuse source of pollution that can cause significant impacts 

in the receiving environment. High levels of salt deposition in coastal areas 

can have a relevant effect in road runoff. To investigate this phenomenon an 

intensive monitoring study was carried out in a Portuguese highway near the 

sea, collecting more than 200 samples over 3 years, as part of a PhD thesis. 

The results were analyzed through statistical treatments in exploratory data 

analysis and modeling of the phenomenon, including variables associated 

with meteorological and traffic parameters and salt deposition. The study 

confirms the specificity of road runoff produced in coastal areas, such as high 

salinity and its correlation with other parameters. These characteristics are 

correlated with independent variables associated with weather conditions, 

highlighting the dry period prior to precipitation events and the average wind 

speed in that period. The modeling of the phenomenon allowed the 

identification of the conditions associated with the higher concentration of 

pollutants, thereby contributing to the design of effective pollution control 

systems associated with road runoff in coastal areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

As escorrências rodoviárias são uma fonte linear de poluição que podem 

causar impactes ambientais significativos (Luker e Montague 1994, Opher e 

Friedler 2010). Durante os eventos de precipitação, verifica-se um processo 

de lavagem da bacia de drenagem das estradas, resultando na drenagem dos 

poluentes acumulados na plataforma e dos materiais resultantes da 

degradação da infraestrutura. 

Investigações em escorrências rodoviárias de duas secções de estrada, 

localizadas em áreas costeiras portuguesas, detetaram níveis elevados de 

salinidade, cloretos e matéria orgânica (Antunes e Barbosa 2005). Estas 

evidências foram associadas à proximidade do mar e respetivos aerossóis 

marinhos, já que as estradas portuguesas não costeiras não apresentam este 

padrão (Barbosa et al. 2006). 

Para Lopes e Pio (1999) as brisas marítimas são provavelmente as condições 

meteorológicas com maior impacto na qualidade do ar em áreas costeiras 

portuguesas. Referem ainda que durante a ocorrência deste fenómeno de 

transporte, o sal marinho é arrastado para o interior do território nacional. A 

distância percorrida pelos aerossóis desde o mar depende da massa das 

partículas, características do vento, presença de obstáculos na sua trajetória, 

humidade relativa e precipitação (Fitzgerald 1991). Em áreas costeiras, sais 

marinhos transportados pela atmosfera são depositados e permanecem no 

pavimento da estrada entre eventos de precipitação. Apesar desta realidade, 

as investigações que mencionam salinidade em escorrências rodoviárias são 

principalmente as que se referem a locais onde sais de degelo são aplicados 

no inverno (Waller e Hart 1986, Merrikhpour e Jalali 2013). Esse é porém um 

fenómeno diferente, o Quadro 1 apresenta as principais diferenças.  

Quadro 1. Diferenças da salinidade em escorrências rodoviárias 

Aplicação 
Origem nos Sais de degelo  Origem Marinha 

Antropogénica  Natural 

Período de 
Ocorrência 

Inverno 
 De acordo com a variação da geração-

transporte de aerossóis marinhos  

Compostos Acetatos ou cloretos  
 Cloreto de Sódio e outros iões da água do 

mar 

Impactos dos 

sais no ambi-
ente recetor 

O meio ambiente recetor 

não está sujeito a esta 

salinidade, podendo ocor-
rer assim impactos signifi-

cativos  

 
Como o pavimento, o meio ambiente 
envolvente do troço de estrada está 

sujeito à salinidade, verificando-se a 

adaptação do ambiente natural 

Outros poluen-

tes 

Resíduos nos sais de dege-

lo e matéria orgânica  

 Para além da salinidade e parâmetros 

relacionados, possivelmente matéria 

orgânica e mais efeitos nos metais pesa-
dos, pela sua maior solubilidade e mobili-

dade 

Quais são as características particulares das escorrências rodoviárias em 

áreas costeiras? Fornecer uma resposta consistente a esta questão foi uma 

das tarefas do Projeto G-Terra “Diretrizes para a Gestão Integrada das 

Escorrências Rodoviárias em Portugal” (Barbosa et al. 2011) e, em particular, 

da tese de doutoramento de Antunes (2015). 
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2 Materiais e métodos 

2.1 Caracterização da área de estudo 

A secção da autoestrada A25 monitorizada por Antunes e Barbosa (2005), a 

menos de 6 km do mar, foi escolhida como caso de estudo piloto. Esta secção 

de autoestrada atravessa a Ria de Aveiro (salinidade elevada) que comunica 

com o Oceano Atlântico. A reduzida elevação (5 m) e a ausência de barreiras 

significativas entre o local monitorizado e o oceano potencia a ação de vento 

e o efeito da deposição salina (Fitzgerald 1991, Morcillo et al. 2000). Os 

ventos dominantes são de sudeste (outono-inverno) e de noroeste 

(primavera-verão), com uma velocidade média de 9,2 m/s (TMUA 2014). O 

Quadro 2 apresenta as principais características da secção de estrada 

monitorizada. 

Quadro 2. Características do trecho da autoestrada A25 monitorizado 

Distância do mar  5,6 km 

Área da bacia de drenagem 
monitorizada 

287,5 m2 (totalmente impermeável) 

Características da secção de 
estrada  

Pavimento de betume asfáltico; barreiras de segurança 

pré-fabricadas em betão armado (80cm), tipo New-Jersey; 
reduzida inclinação longitudinal  

2,5 % declive transversal; largura 11,5 m (uma direção com 2 

faixas de rodagem) 

Tráfego Médio Diário Anual 
31779 veículos (2008); 32765 (2009); 33830 (2010); no verão 

o tráfego aumenta 40 % devido ao acesso das praias 

Principais ocupações do solo 

Lagoa; oceano; porto de pescado e indústria; área de esteiros 
e marinhas; agricultura e floresta; praias; cidade de Aveiro 

(60000 habitantes) 

2.2 Estação de monitorização 

De acordo com uma metodologia comum na monitorização de escorrências 

rodoviárias (Ramísio e Vieira 2011), no local de estudo foi instalada uma 

estação de monitorização, incluindo os seguintes equipamentos, operando em 

sincronização: um amostrador automático (ISCO 6700), um caudalímetro (do 

tipo borbulhador ISCO 730 associado a um descarregador Thel-mar) e um 

udómetro. 

Uma das inovações relativamente à monitorização de escorrências 

rodoviárias foi a adição de um dispositivo de vela húmida. Esta metodologia, 

seguindo a norma ASTM G-240 (2002), foi selecionada para medir a Taxa de 

Deposição Salina (TDS). Um segundo dispositivo de vela húmida foi colocado 

na Estação Meteorológica da Universidade de Aveiro, localizada 

aproximadamente a 2 km a este da secção de estrada da A25. Neste local 

foram também registados os dados meteorológicos e atmosféricos. 

De fevereiro de 2008 a abril de 2011 foram realizadas três campanhas de 

monitorização, compreendendo 30 eventos de precipitação e 215 amostras 

discretas de escorrências, recolhidas em diferentes condições climáticas, de 

tráfego e de TDS. Em cada evento oito amostras discretas, ou menos em 

eventos de precipitação de curta duração, foram recolhidas em frascos de 

borosilicato. O programa de monitorização, com um tempo total de 2 h, tinha 

intervalos de tempo iniciais de 10 minutos, que eram incrementados para 20 

minutos depois da terceira amostra discreta ser recolhida. Isto permitia uma 

melhor caracterização da escorrência inicial para avaliar a ocorrência do 

fenómeno do primeiro fluxo (Gupta e Saul 1996, Furumai et al. 2002, 

Kayhanian et al. 2012), período onde a poluição tende a estar mais 
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concentrada, quando comparada com o restante escoamento do evento, 

particularmente para Períodos Secos Antecedentes (PSA) significativos. 

2.3 Métodos analíticos 

Os procedimentos de amostragem, preparação, preservação e procedimentos 

de análise foram conduzidos de acordo com procedimentos standard 

internacionais, observando um plano de Garantia e Controlo da Qualidade 

estabelecido pelo Projeto G-Terra, baseado em Caltrans (2003) e APHA et al. 

(1998). 

2.4 Tratamento de dados 

Para tratar a variabilidade da concentração das escorrências rodoviárias no 

decorrer dos eventos de precipitação, foi considerada a Concentração Média 

por Evento (CME), representando a concentração média de um parâmetro 

analítico num evento, ponderada pelo volume de escorrência. A Concentração 

Média do Lugar (CML) de um parâmetro analítico específico representa a 

média dos diversos CME nos eventos monitorizados. 

Para cada poluente foi usada estatística descritiva para analisar as 

características estatísticas e distributivas da qualidade das escorrências 

rodoviárias, incluindo a verificação da ocorrência do primeiro fluxo.  

A estimativa dos parâmetros relacionados com as condições do mar foi 

realizada com base num modelo numérico LAM (European Shelf Model) do 

European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF) num ponto a 

oeste da praia da Barra, a aproximadamente 8 km da secção de estrada 

monitorizada. 

Dados relativos aos vários eventos de precipitação monitorizados foram 

recolhidos e processados, conforme sumarizado no Quadro 3. 

Quadro 3. Dados recolhidos associados aos vários eventos monitorizados 

Fatores associados à amostragem 
Data e início da recolha de amostras e outros dados de 

amostragem para interpretar os resultados 

Precipitação, volumes e caudais 

no evento 

Dados armazenados no data logger (precipitação e cau-

dal); intensidade de precipitação; estimativa do coeficien-

te de escoamento; volumes parciais entre a recolha de 

amostras discretas; hidrogramas 

Outros dados relacionados com o 
evento de precipitação e o PSA 

Duração do evento; PSA; duração, intensidade e volume 
do evento de precipitação antecedente 

Concentrações e cargas poluentes 

Concentração nas amostras discretas; média, mediana, 

percentis, máximos, mínimos, desvio padrão, carga e 

CME do poluente por evento; CML; polutogramas 

Análise da ocorrência do primeiro 
fluxo  

Gráficos: massa relativa acumulada vs. volume relativo 
acumulado de escorrência 

2.5 Análise estatística multivariada e modelação 

Para conhecer a relação entre as principais variáveis e para suportar o 

entendimento dos processos associados, foi realizada uma análise 

exploratória dos dados entre os CME e entre estes e variáveis independentes 

dos seguintes grupos: condições do evento de precipitação; especificidades 

da secção de estrada monitorizada; transporte de massas de ar e outros 

processos relacionados com a TDS, incluindo a dependência destes com as 

características climáticas antecedentes. Foram estimados os coeficientes de 

correlação de Pearson e ainda aplicadas as técnicas estatísticas como a 

Análise de Clusters e Análise dos Componentes Principais. 
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Realizaram-se modelações estatísticas das concentrações dos principais 

poluentes, aplicando a Regressão Linear Multivariada (RLM) e considerando 

três grupos de variáveis independentes: os parâmetros associados à 

meteorologia, ao troço de estrada e à deposição salina. Posteriormente foram 

incluídos igualmente alguns poluentes como variáveis independentes, tendo-

se conseguido aumentar os coeficientes de determinação dos modelos. Foram 

também realizados testes à modelação e sua validação interna, incluindo a 

aplicação da técnica de validação cruzada. 

3 Resultados e Discussão 

A TDS tende a diminuir exponencialmente com a distância confirmando os 

resultados obtidos por Hossain e Easa (2011). Na secção monitorizada a TDS 

foi significativa, apresentando uma média de 55 mgCl-/m2, com uma reduzida 

variação ao longo do ano (vd. Figura 1). A TDS apresentou 2 picos, um em 

janeiro/dezembro e outro em maio. Neste período iniciam-se os ventos mais 

favoráveis e a geração de aerossóis decorrente da ondulação ainda é 

significativa. De facto, com base no estudo realizado, a TDS parece 

apresentar uma correlação elevada com a direção e velocidade do vento, mas 

sobretudo com a ondulação, sendo assim inferior no verão, apesar da direção 

favorável no caso de estudo. A distância ao mar, a topografia, os obstáculos 

no solo e a altitude da plataforma da estrada também são relevantes.  

Os eventos monitorizados representam um largo espectro de características 

da precipitação e das escorrências rodoviárias. A média de precipitação dos 

eventos foi de 5,2 mm. A média da intensidade de precipitação foi de 0,047 

mm/min, com um máximo de 1,02 mm/min. Verificou-se um PSA médio de 

95,6 h, com um mínimo de 6,7 h e um máximo de 299,3 h. 

 
Figura 1. Variação da TDS ao longo do ano: a) estação de monitorização; b) estação 

meteorológica 

O Quadro 4 apresenta a estatística descritiva dos parâmetros de qualidade de 

água considerados relevantes para o presente estudo. O Quadro 5 apresenta 

a matriz dos coeficientes de correlação de Pearson entre os CME mais 

relevantes. 

A análise destes dados evidencia uma correlação forte entre a salinidade e a 

condutividade (r > 0,9). Relativamente a estes dois parâmetros os cloretos 

tiveram uma correlação de r ~ 0,8. A dureza, significativa da água do mar, no 

presente estudo demonstrou uma correlação reduzida com a salinidade. Isto 

parece estar relacionado com a geologia e os solos da área envolvente. Já o 

pH teve valores similares à água do mar, com um coeficiente de variação 

muito reduzido. 
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Uma análise da Matriz dos Coeficientes de Pearson evidencia uma correlação 

da matéria orgânica e os parâmetros associados com a salinidade. Foi 

relevante que as concentrações mais elevadas de CQO e COT coincidem com 

níveis elevados de salinidade. 

O Cu, com concentrações ligeiramente mais elevadas que outras 

investigações sobre escorrências rodoviárias, demonstrou uma correlação 

relativamente significativa com a matéria orgânica e mesmo a salinidade. As 

concentrações de Cu desviam-se de outros metais pesados, como o Zn e o 

Fe. Estes últimos apresentaram as concentrações comuns detetadas em 

escorrências rodoviárias e a sua característica correlação elevada com os 

SST. 

Quadro 4. Estatística descritiva das CME monitorizados 

 pH Cond Sal Turv TSS Dureza Cl- CQO COT CBO5 Fe  Zn  Cu  

  (µS/cm) (g/L) (UNT) (mg/L) (mgCaCO3/L) (mg/L) (mgO2/L) (mgC/L) (mgO2/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

n.º  
amostras 

215 215 215 215 215 215 207 215 204 144 211 211 211 

média 

(CML) 
7,2 339,0 0,2 30,0 57,9 76,7 68,5 85,6 21,6 10,1 1858,0 139,7 86,9 

med. 7,2 261,7 0,1 23,6 44,3 72,1 47,3 74,1 14,8 6,4 1348,8 124,1 61,2 

min. 6,1 101,4 0,1 1,8 2,2 15,7 2,2 11,8 1,4 0,0 35,4 30,2 5,5 

max. 8,9 953,7 0,5 74,6 207,3 170,5 285,1 304,6 97,4 33,6 7352,2 406,9 655,8 

DP 0,6 219,6 0,1 20,0 48,0 37,6 70,1 58,5 20,5 11,1 1635,2 76,3 116,6 

CV 8 % 65 % 66 % 67 % 83 % 49 % 102 % 68 % 88 % 110 % 88 % 55 % 132 % 

Cond = condutividade; Sal = Salinidade; Turv = Turvação; CQO = Carência Química de Oxigénio; CBO5 = Carência 
Bioquímica de Oxigénio aos 5 dias; max. = máximo; med. = mediana; min. = mínimo; DP = desvio padrão; CV = 
coeficiente de variação 

Quadro 5. Matriz dos coeficientes de Pearson e respetiva significância nos 
parâmetros de qualidade da água relevantes 

 
Cond Sal Turv TSS Dureza Cl- CQO COT CBO5 Fe  Zn  Cu  

Cond 
 

0,979** 0,140 0,080 0,392* 0,797** 0,660** 0,834** 0,706** 0,120 0,287 0,538** 

Sal  
 

0,145 0,130 0,405* 0,805** 0,691** 0,845** 0,695** 0,144 0,304 0,542** 

Turv   
 

0,699** 0,019 0,276 0,439* 0,241 0,152 0,870** 0,672** 0,121 

SST    
 

-0,130 0,234 0,397* 0,171 0,124 0,865** 0,783** 0,268 

Dureza     
 

0,397* 0,079 -0,000 -0,290 -0,060 -0,110 -0,160 

Cl-      
 

0,430* 0,503** 0,646** 0,403* 0,316 0,151 

CQO       
 

0,882** 0,565* 0,342 0,550** 0,783** 

COT        
 

0,725** 0,187 0,467* 0,837** 

CBO5         
 

0,232 0,480* 0,538* 

Fe           0,780** 0,120 

Zn           
 

0,525** 

Cu           
  

* p-valor < 0,05; ** p-valor < 0,001 

De facto, a análise estatística de dados, sendo a Análise de Clusters mais 

relevante para o efeito, confirmou que os parâmetros de qualidade de água 

podem ser divididos em dois grupos baseados nas suas correlações com (1) 

condutividade (geralmente na fase dissolvida da água) ou (2) SST 

(associados com partículas). No primeiro grupo encontra-se a Salinidade, 

cloretos, CQO, COT, CBO5, enquanto no segundo grupo apresenta-se a 

Turvação, Fe, Zn. 

O Quadro 6 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre 

poluentes relevantes no estudo e variáveis independentes associadas à 

meteorologia e à secção da estrada. 

Os coeficientes de correlação da altura de precipitação e intensidade média 

de precipitação são negativos, enquanto o PSA é positivo para todos os 
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poluentes. Isto parece indicar que o efeito de diluição induzida por 

precipitação intensa diminui as CME dos poluentes, incluindo a salinidade. 

Como foi referido em vários estudos (e.g. Kayhanian et al. 2007, Opher et al. 

2009), o PSA tem várias correlações significativas com os poluentes, 

sobretudo aqueles associados à matéria dissolvida e coloidal. Os veículos 

durante o PSA (VPSA) estão fortemente correlacionados com o PSA, e isso 

pode explicar o seu padrão de correlação similar. 

A velocidade média do vento durante o PSA (vVPSA), parâmetro raramente 

considerado em estudos sobre escorrências rodoviárias, parece influenciar 

inversamente a salinidade, a condutividade e a matéria orgânica, 

demonstrando uma correlação maior do que a precipitação (P) relativamente 

a alguns poluentes. A duração do evento (DE) correlaciona-se inversamente 

com os poluentes associados à salinidade. 

Quadro 6. Coeficientes de Pearson correlacionando os parâmetros de qualidade e as 
variáveis independentes 

 
Cond Salt Turv SST Dureza Cl- CQO COT CBO5 Fe Zn Cu Pb 

DE -0,411* -0,423* -0,106 -0,034 -0,231 -0,581** -0,158 -0,118 -0,031 -0,093 -0,137 0,0755 -0,303 

P -0,384* -0,343 -0,046 0,221 0,0823 -0,26 -0,308 -0,371* -0,248 0,0998 -0,053 -0,216 -0,126 

IMP -0,207 -0,161 -0,011 0,2511 0,1824 -0,053 -0,238 -0,347 -0,229 0,1312 -0,004 -0,241 -0,026 

IMaxP -0,064 -0,001 0,0474 0,619** -0,092 -0,092 0,1574 0,0042 -0,103 0,3126 0,3593 0,2633 -0,213 

VE -0,413* -0,425* -0,138 -0,071 -0,239 -0,587* -0,181 -0,140 -0,023 -0,123 -0,163 0,0702 -0,330 

PSA 0,562* 0,552* 0,252 0,0975 0,2359 0,521* 0,425* 0,426* 0,606* 0,251 0,3448 0,2427 0,248 

VPSA 0,553* 0,541* 0,2481 0,0925 0,229 0,507* 0,414* 0,412* 0,597* 0,2448 0,3325 0,2394 0,2372 

IPPSA -0,130 -0,139 0,0937 -0,132 -0,145 -0,153 -0,034 -0,166 -0,075 -0,027 -0,019 -0,076 -0,168 

vVPSA -0,490* -0,473* -0,129 0,0896 -0,214 -0,195 -0,42 -0,355 -0,119 0,0636 -0,117 -0,316 -0,316 

* p-valor < 0,05; DE = Duração do Evento; P = Precipitação; IMP = Intensidade Média de Precipitação; MAXI = 
Precipitação Máxima; VE = Veículos durante o evento; VPSA = Veículos durante o PSA; IPPSA = Intensidade de 
precipitação durante o PSA: vVPSA = Velocidade média do vento durante o PSA 

A intensidade máxima de precipitação (IMaxP) apresenta uma correlação 

importante com os poluentes associados a partículas, especialmente SST. 

Outras variáveis - tais como a IMP e a IPPSA - não mostram uma grande 

correlação com os poluentes. 

No presente estudo as concentrações mais elevadas de poluentes tendem a 

ocorrer quando, após um PSA longo, os primeiros momentos do evento são 

de intensidade elevada de precipitação, inflacionando o fenómeno do primeiro 

fluxo. Porém, a partir de um determinado PSA não ocorre um aumento muito 

mais significativo na poluição. 

4 CONCLUSÕES 

Baseado num caso de estudo, foram investigadas as características e os 

padrões específicos das escorrências rodoviárias em áreas costeiras. Ao longo 

de 3 anos, um programa de monitorização intensivo foi implementado numa 

secção de estrada próxima do mar. Foram realizadas medidas de vários 

parâmetros relacionados com a meteorologia, hidrologia das escorrências 

rodoviárias e deposição salina, aspeto inovador neste tipo de estudos. 

A Taxa de Deposição Salina parece seguir um padrão ao longo do ano, num 

compromisso entre a agitação marítima e a velocidade e a direção do vento. 
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Confirmou-se uma salinidade – e parâmetros associados - muito significativa 

nestas escorrências rodoviárias; correlacionando-se esta com a matéria 

orgânica, contrariamente à dureza.  

As técnicas exploratórias de dados – umas mais efetivas que outras - 

permitiram revelar correlações entre os poluentes principais e entre estes e 

variáveis independentes. 

A maior concentração de poluentes parece ocorrer após um longo Período 

Seco Antecedente, com uma velocidade do vento reduzida e com uma 

intensidade de precipitação elevada ao início do evento. 

Este facto, conjuntamente com os valores característicos obtidos para cada 

parâmetro de qualidade de água analisado, e as respetivas Concentração 

Média por Evento, apresentam-se como um contributo para a conceção de 

sistemas de controlo da poluição associada a escorrências rodoviárias em 

zonas costeiras. 
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RESUMO 

O cloro residual é a última barreira sanitária dos sistemas de adução e 

distribuição de água. À medida que a água percorre os sistemas, a 

concentração de cloro decresce devido a reações com compostos da água, 

em processos não totalmente conhecidos. Os simuladores de qualidade da 

água são ferramentas importantes para a gestão dos teores de cloro, mas a 

sua precisão é condicionada por limitações dos modelos de decaimento 

utilizados. Neste artigo descreve-se o estado da arte e apresentam-se os 

principais resultados da I&D desenvolvida no LNEC e no IST no âmbito dum 

doutoramento e do projeto Chloridec. Estudou-se a influência da 

temperatura, dos teores e qualidade da matéria orgânica natural e da 

turbulência do escoamento no decaimento do cloro. Os resultados foram 

aplicados no desenvolvimento de modelos mecanísticos para previsão do 

decaimento. Concluiu-se que as cinéticas de segunda ordem são as mais 

adequadas para a descrição do fenómeno e que a constante de decaimento 

aumenta significativamente com a temperatura e com a turbulência do 

escoamento. Características espectroscópicas da água foram correlacionadas 

com parâmetros dos modelos. Os resultados obtidos contribuíram para 

melhorar a precisão e robustez dos modelos de decaimento do cloro residual 

nos sistemas de abastecimento de água. 
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ABSTRACT 

Chlorine residual is the last hygienic barrier in drinking water transmission 

and distribution systems. As the water travels through the systems, chlorine 

concentration decreases due to reactions with compounds dissolved in the 

water through not completely described mechanisms. Water quality 

simulators are important tools for the management of chlorine residuals but 

their suitability to accurately predict chlorine concentrations is restricted by 

limitations of the decay models used. This paper describes the state of art 

and the main results from R&D studies carried out by LNEC and IST for a 

doctoral thesis and the Chloridec project. The influence of temperature, 

natural organic matter concentration and quality, and flow turbulence was 

studied. The outputs were applied to mechanistic models for chlorine decay 

prediction, suitable for embedding in water quality simulators. The results 

showed that second order kinetics are the most suitable to accurately model 

the chlorine decay and that the rate constant significantly increased with 

the water temperature and flow turbulence. Spectroscopic characteristics of 

the waters could be correlated with models’ parameters. The results have 

the potential for enhancing chlorine decay modelling accuracy and 

robustness, thus for upgrading the precision of water quality simulators to 

predict chlorine residual behaviour in drinking water systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

A desinfeção da água para consumo humano é uma prática comum de grande 

impacto na saúde pública, tendo praticamente erradicado os surtos de 

doenças veiculadas pela água. A manutenção de uma concentração residual 

de cloro nos sistemas de adução e distribuição de água inibe o crescimento 

microbiano, assim constituindo uma barreira sanitária. Contudo, 

concentrações muito elevadas de cloro podem conferir sabor e cheiro à água, 

e originar o aumento da formação de subprodutos de desinfeção, regulados e 

não regulados, potencialmente cancerígenos. Por outro lado, as 

concentrações de cloro residual devem permanecer acima do nível mínimo 

necessário para uma desinfeção eficaz. Assim, a concentração de cloro 

residual deve ser mantida numa gama restrita, o que não é uma tarefa 

simples para as entidades gestoras de sistemas de abastecimento. 

A concentração de cloro na água tende a diminuir de forma contínua por 

influência de diversos fatores químicos e físicos, através de mecanismos 

ainda não completamente compreendidos. É, portanto, necessário aprofundar 

o conhecimento e desenvolver ferramentas adequadas para a previsão do 

decaimento do cloro residual nas condições reais dos sistemas de água para 

consumo humano.   

Este artigo descreve o estado atual do conhecimento sobre a modelação do 

decaimento de cloro residual em sistemas de adução e distribuição de água, 

incluindo os principais resultados obtidos nos estudos de doutoramento do 

primeiro autor (Monteiro 2015) e no projeto de I&D ChloriDeC: Tecnologia 

para monitorização em tempo real das taxas de decaimento do cloro em 

sistemas de abastecimento de água. Este trabalho foi desenvolvido na 

Unidade de Qualidade e Tratamento de Água (UQTA) do Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil (LNEC) e no Centro de Estudos em Hidrossistemas 

(CEHIDRO) do Instituto Superior Técnico (IST).  

2 QUÍMICA DO CLORO 

O cloro reage na água com moléculas inorgânicas e orgânicas. As reações de 

oxidação de moléculas inorgânicas por cloro são muito rápidas, ocorrendo em 

segundos quando a água é clorada pela primeira vez na estação de 

tratamento de água (ETA). Nos sistemas de adução e distribuição, o consumo 

de cloro por compostos inorgânicos é apenas importante em sistemas com 

condutas metálicas não revestidas, onde o cloro reage com o material das 

paredes (Frateur et al. 1999). 

Nos outros sistemas, são os compostos orgânicos dissolvidos na água que 

mais contribuem para o decaimento da concentração de desinfetante (Clark 

1998). Estes compostos, designados conjuntamente por Matéria Orgânica 

Natural (MON), constituem uma mistura diversificada e complexa de produtos 

da decomposição natural de plantas, animais e microrganismos. A MON 

encontra-se em todas as águas naturais e a sua composição varia com a sua 

origem, assim como no tempo e no espaço, de acordo com as condições 

ambientais. A MON não é completamente removida nas ETA, pelo que 

permanece na água dos sistemas de adução e distribuição. A composição da 

MON inclui substâncias húmicas (ácidos húmicos e fúlvicos) (Baghoth et al. 

2011), que predominam em relação aos outros compostos (e.g., 

biopolímeros, ácidos orgânicos de baixo peso molecular e neutros, compostos 

hidrófobos).  
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A MON é quantificada na sua globalidade como Carbono Orgânico Total (COT) 

ou Dissolvido (COD). Contudo, estes parâmetros não se relacionam com a 

reatividade da MON ao cloro. Para avaliar a natureza da MON é frequente 

recorrer-se a técnicas de espectroscopia de ultravioleta-visível e de 

fluorescência (Korshin et al. 1997, Hudson et al. 2007).  

3 DECAIMENTO NO SEIO DO ESCOAMENTO 

3.1 Modelação do decaimento no seio do escoamento 

Ao consumo de cloro pelo conjunto de reações que ocorrem entre este e os 

compostos presentes na água é atribuída a designação de decaimento no seio 

do escoamento. Vários modelos têm vindo a ser desenvolvidos para 

descrever o fenómeno, com base nas leis da cinética química. Muitos dos 

modelos baseiam-se no pressuposto de que as taxas de decaimento do cloro 

dependem apenas da concentração do mesmo (Fisher et al. 2011b). Esta 

pode ser uma simplificação aceitável se a concentração de cloro for muito 

menor do que a concentração dos outros reagentes, nomeadamente da MON. 

O modelo mais usado na modelação em sistemas reais é o de primeira ordem 

simples: 

 
b

dC
k C

dt
   (eq. 1) 

em que C é a concentração de cloro, kb é o coeficiente de decaimento no seio 

do escoamento (do inglês bulk decay) e t é o tempo. O parâmetro kb é 

determinado experimentalmente a partir de ensaios de decaimento realizados 

em laboratório a temperatura constante, conhecidos por ensaios em frascos 

(bottle tests). Da aplicação deste modelo resultam muitas vezes boas 

previsões da concentração de cloro em redes de distribuição de água 

(Vasconcelos et al. 1997). No entanto, tem-se observado a falta de robustez 

deste modelo para descrever o decaimento com precisão quando há alteração 

das concentrações iniciais de cloro ou recloragem (Boccelli et al. 2003, Fisher 

et al. 2011a). 

No entanto, devido ao tratamento a montante, o conteúdo em MON da água 

dos sistemas de adução e de distribuição é baixo, pelo que a simplificação 

subjacente aos modelos de primeira ordem pode não ser realista. Por essa 

razão, têm vindo a ser desenvolvidos modelos de segunda ordem, assumindo 

que a velocidade da reação depende tanto da concentração de cloro como da 

concentração da MON reativa (Fisher et al. 2011b).  

O perfil de decaimento do cloro apresenta frequentemente duas fases, uma 

fase inicial muito rápida, que ocorre numa escala de minutos a algumas 

horas, seguida por uma fase de decaimento significativamente mais lento que 

pode durar vários dias. Esta observação levou ao desenvolvimento de 

modelos de decaimento com duas fases. Recentemente Fisher et al. (2011a) 

propuseram o modelo de segunda ordem paralela, baseado na existência de 

dois grandes grupos de compostos da MON, que reagem com o cloro a 

velocidades diferentes:  

 
F F S S

dC
k CC k CC

dt
    (eq. 2) 
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em que kF e kS são os coeficientes de velocidade das reações rápidas (fast) e 

lentas (slow), e CF e CS são as concentrações de compostos da MON que 

reagem de forma rápida e lenta, respetivamente. Este modelo tem quatro 

parâmetros ajustáveis: as duas constantes cinéticas e as concentrações 

iniciais de espécies orgânicas que reagem rápida e lentamente. O modelo 

descreveu com sucesso o perfil de decaimento de cloro em águas brutas e 

tratadas utilizando um conjunto de parâmetros invariáveis (Fisher et al. 

2011a) e foi posteriormente melhorado, de forma a incorporar o efeito da 

temperatura sobre as constantes cinéticas (Fisher et al. 2012). 

Para que possam ser usados em atividades de planeamento e gestão das 

concentrações de cloro em sistemas de adução e de distribuição de água, os 

modelos de decaimento devem ser precisos, simples e capazes de descrever 

de forma consistente os efeitos da dose inicial de cloro, da variação de 

temperatura e de recloragens sucessivas (Fisher et al. 2011b). Os modelos 

de segunda ordem são os que melhor satisfazem estes requisitos. Para águas 

tratadas o modelo de segunda ordem paralela pode ser simplificado, 

desprezando a fase de decaimento rápido que não se verifica nestas águas 

(Monteiro et al. 2015). Contudo, os modelos de segunda ordem incluem 

parâmetros relativos à concentração de MON reativa (CF e CS na eq.2)  

que são estimados por ajuste dos modelos às observações experimentais. 

Atualmente não existem métodos que permitam medir a concentração da 

MON que reage com o cloro, pelo que não é possível validar os parâmetros 

estimados.  

A investigação realizada no LNEC e no IST demonstrou que os parâmetros 

relativos à concentração de MON reativa dos modelos de segunda ordem 

simples e paralela estão correlacionados com o parâmetro espectroscópico 

UV254 (absorvência a 254 nm), bem como com a intensidade de fluorescência 

dos compostos húmicos da água (Monteiro et al. 2016). Embora seja ainda 

necessário desenvolver mais investigação nesta área, os resultados sugerem 

ser possível no futuro estimar os parâmetros dos modelos com base na 

medição daqueles parâmetros espectroscópicos da água. Do mesmo modo 

poderá ser também possível atualizar os parâmetros sempre que houver 

variação da qualidade da água nos sistemas, por exemplo, devido a 

alterações no tratamento a montante ou a variações sazonais da MON. 

3.2 Fatores que influenciam o decaimento no seio do escoamento 

3.2.1 Temperatura 

O coeficiente de decaimento do cloro no seio do escoamento aumenta 

significativamente com a temperatura de acordo com a equação de 

Arrhenius.  

 
( / )AE RTk Ae  (eq. 3) 

onde k é o coeficiente de velocidade da reação, A é o fator de frequência, EA 

é a energia de ativação, R é a constante dos gases perfeitos (8,31 J/(mol K)) 

e T é a temperatura absoluta. Os parâmetros de Arrhenius (A e EA) são 

específicos de cada reação química, razão pela qual a intensidade do efeito 

da temperatura no decaimento do cloro varia com as características da MON 

da água (Monteiro et al. 2015). O parâmetro EA, ou a razão EA/R, reflete a 

sensibilidade da reação à temperatura. Valores mais elevados deste 

parâmetro são próprios de águas cuja constante de decaimento varia mais 

com a temperatura (Monteiro et al. 2015).  
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Os estudos desenvolvidos no LNEC demonstraram que em águas onde se 

observam duas fases no perfil de decaimento ocorrem dois grupos de reações 

que levam ao decaimento da concentração de cloro, cada um deles com uma 

energia de ativação específica. Nestas circunstâncias, para a correta 

modelação do decaimento do cloro, deve ser incluída a equação de Arrhenius 

no modelo de decaimento e o parâmetro EA/R deve ser desdobrado em dois:  

 

/ (20 )/ (20 )

(273 20)(273 ) (273 20)(273 )

20 20

ASAF E R TE R T

T T

F F S S

dC
k e CC k e CC

dt

     
   

          (eq. 4) 

onde EAF/R e EAS/R são as energias de ativação das fases rápida e lenta e kF20 

e kS20 são os coeficientes de velocidade das reações rápidas e lentas a 20ºC, 

respetivamente (Monteiro et al. 2015). Os valores determinados de EAS/R 

foram na generalidade superiores aos de EAF/R, assim demonstrando a maior 

sensibilidade das reações da fase lenta a alterações na temperatura do que 

as reações da fase rápida. 

Além da temperatura ter uma influência notória na velocidade do decaimento 

da concentração de cloro na água, é de esperar que nos sistemas de adução 

e distribuição de água se verifiquem variações de temperatura sazonais, e 

que as amplitudes térmicas nos sistemas aumentem devido às alterações 

climáticas em curso (Clark 2014). Por outro lado, a temperatura da água 

pode variar significativamente ao longo dos sistemas de adução e distribuição 

(Blokker e Pieterse-Quirijns 2013, Karadirek et al. 2015). A inclusão do 

parâmetro temperatura nos modelos de decaimento tem por isso sido 

sugerida (Speight e Boxall 2015). Fisher et al. (2012) incluíram a equação de 

Arrhenius no modelo de segunda ordem paralela, mas apenas o testaram em 

laboratório, não o tendo ensaiado na simulação de sistemas reais. 

3.2.2 Velocidade do escoamento 

O efeito da velocidade do escoamento nas taxas de decaimento do cloro foi 

estudado pela primeira vez por Menaia et al. (2003). Os autores partiram da 

hipótese de que a velocidade das reações que levam ao decaimento da 

concentração de cloro na água seria controlada pela difusão das moléculas 

envolvidas, pelo que a turbulência promoveria a difusão e, logo, a velocidade 

das reações. Os resultados desta investigação demonstraram que o 

coeficiente de decaimento de primeira ordem (kb) aumenta com a velocidade 

do escoamento. 

Os estudos realizados no âmbito do projeto Chloridec, com águas 

provenientes de duas ETA em Portugal, corroboraram os resultados 

anteriores. Para ambas as águas, a taxa de decaimento do cloro aumentou 

com a velocidade do escoamento. Os ensaios foram realizados num sistema 

piloto constituído por uma conduta de polietileno de alta densidade em 

circuito fechado e por uma bomba centrífuga com velocidade de rotação 

variável (Figura 1). Os ensaios consistiram em fazer circular água a várias 

velocidades e na monitorização do cloro ao longo do tempo. Os resultados 

foram comparados com os obtidos para a mesma água em condições 

estáticas (ensaios em frascos).  

Destes estudos resultou a equação 5, que relaciona o coeficiente de 

decaimento de segunda ordem obtido em condições dinâmicas (kd) com o 

determinado em condições estáticas (k): 

 /(a 1)d b Rek e k    (eq. 5) 
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em que a e b são constantes ajustáveis e Re é o número de Reynolds. Esta 

equação é válida na gama de Re testada (8260 a 15175) e permite a 

correção do coeficiente de decaimento determinado nos ensaios em frascos 

de forma a ter em conta o efeito da velocidade do escoamento. A intensidade 

do efeito da velocidade do escoamento no decaimento do cloro diferiu nas 

duas águas testadas, apesar de ambas terem concentração de MON idêntica 

(em COD), o que originou valores estimados de a e b específicos para cada 

água (Monteiro et al. 2014b).  

 

Figura 1. Sistema piloto no IST (a) vista geral; (b) válvula para remoção do ar e 

trecho transparente para inspeção visual; (c) pequeno reservatório para reposição dos 

volumes amostrados; (d) sensores de temperatura e de condutividade 

Estes resultados carecem ainda de validação na modelação de sistemas reais. 

Por outro lado, os estudos futuros deverão procurar uma correlação entre os 

parâmetros a e b e parâmetros de qualidade da água de fácil medição, à 

semelhança do descrito para os parâmetros CF e CS.  

4 DECAIMENTO DE PAREDE 

Muitos autores têm verificado que o decaimento da concentração de cloro 

que ocorre nos sistemas de adução e de distribuição é superior ao que se 

observa nas amostras de água colhidas nos mesmos (Vasconcelos et al. 

1997). Essa diferença tem sido atribuída ao consumo do cloro em reações 

com os materiais que se encontram nas superfícies internas das condutas ou 

que são libertados por estas. Ao conjunto destas reações é atribuída a 

designação de decaimento de parede. 

O cloro pode reagir com o material das condutas, mas apenas quando estas 

são metálicas e não têm revestimento (e.g., ferro fundido). Em condutas de 

materiais plásticos, ou metálicos com revestimento, o consumo de cloro pelo 

material das paredes é desprezável (Clark et al. 2010). O biofilme, que se 

desenvolve nas paredes das condutas, e os depósitos que se acumulam no 

fundo das mesmas também têm sido apontados como intervenientes em 

reações com o cloro, contribuindo para o decaimento de parede (Kiéné et al. 

1998).  
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No âmbito da modelação, não é feita qualquer distinção entre as várias 

reações possíveis e o decaimento de parede é modelado como um conjunto 

único de reações que ocorrem na própria parede ou numa camada próxima 

(Vasconcelos et al. 1997). O modelo mais usado baseia-se numa cinética de 

primeira ordem com incorporação da resistência à transferência de massa da 

parede para o seio do escoamento (eq. 6). 

 
2

( )

w f

w f

k kdC
C

dt R k k
 


  (eq. 6) 

onde kw é o coeficiente de decaimento de parede, kf é o coeficiente de 

transferência de massa e R é o raio da conduta. O coeficiente de 

transferência de massa é função da turbulência do escoamento. O coeficiente 

de decaimento de parede foi correlacionado com a idade da conduta e o 

material (Rossman 2000). 

Poucas determinações do valor de kw foram realizadas in situ até à data 

devido à dificuldade em monitorizar sistemas reais (Hallam et al. 2002). 

Atualmente não existe um procedimento padrão para determinação do valor 

de kw, sendo comum calibrá-lo de modo a que as concentrações de cloro 

calculadas pelo modelo global de decaimento coincidam com as medidas no 

sistema.  

5 MODELAÇÃO DO CLORO RESIDUAL EM 

SISTEMAS REAIS 

A modelação do cloro em sistemas reais iniciou-se com a disponibilização do 

software de modelação hidráulica EPANET em 1993. Um dos primeiros 

trabalhos desenvolvidos nesta área (Vasconcelos et al. 1997) demonstrou 

que para a obtenção de modelos dequalidade da água é imprescindível que o 

modelo hidráulico subjacente seja capaz de descrever com precisão a 

velocidade a que a água percorre os sistemas. Para tal, pode ser necessário 

realizar estudos com traçadores.  

A abordagem tradicional para a modelação do cloro assenta no pressuposto 

descrito anteriormente de que o cloro é consumido no seio do escoamento e 

na parede das condutas. Para a obtenção dos parâmetros do modelo de 

decaimento no seio do escoamento, é necessária a colheita de amostras de 

água à entrada do sistema para a realização de ensaios de decaimento em 

laboratório (ensaio em frascos). Este ensaio consiste na monitorização da 

concentração de cloro em frascos fechados, colocados numa incubadora a 

uma temperatura constante. Os parâmetros estimados, por ajuste do modelo 

escolhido ao perfil de decaimento obtido no ensaio, são depois introduzidos 

no software de simulação (e.g., EPANET 2.0 ou MSX - a extensão multi-

species direcionada para a modelação de parâmetros da qualidade).   

Para a construção do modelo global de decaimento é ainda necessário 

determinar a concentração de cloro em diversos pontos do sistema. O 

número de locais a amostrar e a sua localização no sistema é variável, 

dependendo da dimensão do mesmo. A calibração do modelo consiste em 

ajustar o valor de kw para que as concentrações de cloro estimadas pelo 

modelo coincidam com as observadas. 

No âmbito do projeto Chloridec, parte do sistema adutor da Águas do 

Algarve, S.A. foi modelado em EPANET-MSX, usando diferentes modelos para 



 
 

        46

 

o decaimento no seio do escoamento (Monteiro et al. 2014a). Os resultados 

mostraram que, apesar do sistema ser constituído essencialmente por 

condutas revestidas onde o decaimento de parede deve ser negligenciável, 

não é possível modelar o decaimento do cloro com precisão sem calibrar kw. 

O mesmo estudo mostrou que quanto menor é o erro do modelo de 

decaimento no seio do escoamento, menor é também o valor de kw calibrado. 

Estes resultados evidenciam que kw é um parâmetro de ajuste que mascara 

todas as incertezas do modelo de decaimento no seio do escoamento. A falta 

de correção do coeficiente de decaimento para o efeito da velocidade é 

provavelmente a causa da incapacidade do modelo para descrever o 

decaimento do cloro quando kw não é calibrado. 

6 CONCLUSÕES 

A modelação do cloro residual em sistemas de adução e distribuição permite 

a previsão das concentrações de cloro nos sistemas de adução e distribuição, 

sendo uma ferramenta importante para a gestão dos teores de cloro nos 

sistemas. Contudo, para que possa ser de facto usada no apoio à decisão, os 

modelos de decaimento que são usados nos simuladores têm de descrever o 

comportamento do cloro residual com precisão.  

Os estudos levados a cabo no LNEC e no IST demonstraram que os modelos 

de decaimento de segunda ordem são necessários para simular o decaimento 

com precisão e que a temperatura e a velocidade do escoamento têm um 

efeito significativo nas taxas de decaimento. Estes dois fatores devem ser 

incorporados nos modelos de decaimento no seio do escoamento. 

Foi ainda demonstrado que os parâmetros dos modelos de segunda ordem 

associados à concentração de MON reativa (CF e CS ) são correlacionáveis 

com parâmetros espectroscópicos da água de fácil medição. Esta descoberta 

abre a possibilidade de no futuro se determinarem ou validarem os valores 

estimados para CF e CS, nomeadamente quando ocorrem mudanças na MON 

da água. Desta forma, a investigação desenvolvida contribuiu 

significativamente para aperfeiçoar a modelação do cloro residual.  
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RESUMO 

O decréscimo das reservas de petróleo e os impactos ambientais resultantes 

do recurso a combustíveis fósseis nos motores a diesel têm levado à procura 

de combustíveis provenientes de fontes renováveis. Neste trabalho 

pretendeu-se avaliar a possibilidade de produção de biodiesel a partir do óleo 

extraído da borra de café, por transesterificação enzimática. Assim, em 

ensaios preliminares, foi identificada a lipase Lipozyme RM IM como a mais 

indicada para a transesterificação enzimática do óleo a biodiesel. Como álcool 

usou-se o etanol puro, tendo sido obtido um teor de ésteres de 83,5%. O 

estudo do efeito de três variáveis principais (razão molar etanol:óleo (R), 

razão mássica enzima:óleo (C) e temperatura (T)) permitiu determinar como 

melhores condições experimentais, R de 5:1, C de 4,5% (m/m) e 

temperatura de 45 ºC, com um rendimento experimental de 96,7 % e teor 

em ésteres de 87,6%. Como a desidratação do etanol é uma etapa 

energeticamente intensiva, avaliou-se também o efeito da presença de água 

no etanol. Para teores de etanol até 92% ocorreu um aumento do rendimento 

da transesterificação (97,2%), correspondendo a um teor de ésteres no 

biodiesel (92,2%) superior ao obtido quando se usou etanol a 99,8%. 
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ABSTRACT 

The decrease of oil reserves and environmental impacts resulting from the 

use of fossil fuels in diesel engines have led to search for fuels from 

renewable sources. In this work it was intended to evaluate the possibility of 

producing biodiesel from oil extracted from spent coffee grounds, by 

enzymatic transesterification. Thus, in preliminary tests it was identified the 

lipase Lipozyme RM IM as the most suitable one for the enzymatic 

transesterification of oil to biodiesel. As alcohol it was used pure ethanol, and 

the content of esters in the biodiesel was 83.5%. The study of the effect of 

three main variables (molar ratio ethanol:oil (R), mass ratio enzyme:oil (C) 

and temperature (T)) made it possible to determine the best experimental 

conditions, R of 5:1, C of 4.5% (m/m) and a temperature of 45° C, with a 

yield of 96.7% and 87.6% esters content in biodiesel.  As dehydration of 

ethanol is an energy-intensive step, it was assessed the effect of the 

presence of water in ethanol. For levels of ethanol up to 92% efficiency of 

water in ethanol. For levels of ethanol up to 92% efficiency there was as 

increase in yield of transesterification (97.2%), corresponding to an ester 

content in biodiesel of 92.2%, which was higher than that obtained when 

99.8%. ethanol was used. 

 

Keywords – Biodiesel, enzymatic transesterification, ethanol, spent coffee grounds, 

waste valorisation.  
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1 INTRODUÇÃO 

Dada a crescente dependência de combustíveis fósseis usados no 

abastecimento energético e o facto de Portugal não dispor de reservas de 

combustíveis, o país procura aproveitar as potencialidades naturais, através 

de fontes de energia renováveis.  

De todo o consumo energético nacional, mais de 38% é devido à utilização 

de combustíveis nos transportes, pelo que a promoção da produção e 

utilização de biocombustíveis é considerada uma medida relevante. Esta 

medida permite reduzir a dependência das importações e assegurar o 

abastecimento energético a médio e longo prazo, principalmente nos 

transportes rodoviários, inserindo-se no âmbito da estratégia da União 

Europeia para a redução da emissão de gases com efeito de estufa. 

O biodiesel representa uma das soluções que se destacam na defesa da 

sustentabilidade e na redução da dependência energética externa. No 

entanto, a sua produção baseia-se em matérias-primas oleaginosas, que a 

produção nacional não consegue satisfazer sem comprometer os habituais 

mercados alimentares, pelo que é essencial encontrar fontes alternativas de 

óleos e gorduras. Os resíduos podem, justamente, constituir uma fonte 

económica de óleos e gorduras, sendo que a sua valorização é enquadrada na 

política nacional de gestão de resíduos, numa ótica de maximização de ciclo 

de vida e de criação de uma cadeia de valor que gera emprego e fecha o ciclo 

produtivo, numa perspetiva de economia circular. 

Portugal consumiu, em 2014, cerca de 290759 tep de biodiesel 

(EurObserv'ER 2015), o que, embora constitua uma pequena quantidade 

comparativamente ao consumo da França ou Alemanha (2541000 tep e 

1907974 tep, respetivamente), representa um valor apreciável relativamente 

à Bélgica, Finlândia e Irlanda (350841 tep, 132920 tep e 88929 tep, 

respetivamente), entre outros. Atualmente, o café é a segunda bebida mais 

consumida do planeta, apenas superada pela água e, depois do petróleo, é a 

segunda mercadoria em bolsa com maior volume de negócios, sendo a 

Organização Internacional do Café que regulamenta o mercado mundial 

(AICC 2011). Os pequenos agricultores produzem cerca de 80% do café do 

mundo, sendo que, entre 2011 e 2013, as exportações de café 

representaram um valor médio de aproximadamente 22 mil milhões de 

dólares. No período de 12 meses entre junho de 2013 e maio de 2014, o 

total de exportação de café representou cerca de 6,5 milhões de toneladas, 

estimando-se que sejam consumidas diariamente a nível mundial cerca de 

3,5 biliões de chávenas de café. A União Europeia é, de longe, o maior 

importador de café, sendo o destino de cerca de 45% da totalidade das 

exportações. A Europa tem, portanto, o maior consumo de café per capita do 

mundo, consumindo 2,5 milhões de toneladas de café por ano, o equivalente 

a 4 kg de café torrado per capita por ano. Isto é, todos os dias são bebidas 

cerca de 725 milhões de chávenas de café (ECF 2014), o que se traduz num 

enorme potencial de biorresíduo para valorizar.  

Com um consumo anual de cerca de 43000 t de café em Portugal, em 2011, 

urge definir uma forma adequada de gestão dos resíduos associados (borra 

de café) no país. A borra de café é um resíduo lenho-celulósico, que retém 

ainda, após a extração do café com água, um importante teor em celulose e 

hemiceluloses, que potenciam a sua utilização como matéria-prima para a 

produção de bioetanol. A possibilidade de utilização da borra de café para a 

produção de biodiesel representa uma alternativa atraente devido ao seu teor 
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em lípidos, que pode atingir 18 a 20% (m/m), sendo o óleo adequado para 

esta aplicação (Ferreira 2011). Se apenas metade da borra de café 

consumido em Portugal fosse recolhida e o óleo extraído, seria possível obter 

cerca de 7740 t/ano de óleo. Com um rendimento de cerca de 90% na 

conversão deste óleo a biodiesel, seria possível produzir mais de 6500 t/ano 

de biodiesel. Conclui-se assim que o potencial de utilização da borra de café 

na produção de biodiesel é extremamente interessante, pelo que se torna 

relevante realizar estudos nesse sentido. 

Neste trabalho foi avaliado o potencial da utilização da borra de café para a 

produção de biodiesel, primeiro por extração do óleo da borra de café e, se-

guidamente, por transesterificação enzimática com etanol, para produzir os 

ésteres etílicos de ácidos gordos. O trabalho foi realizado no âmbito de uma 

dissertação de Mestrado (Caldeira 2015), tendo sido objeto de uma apresen-

tação em congresso (Mata et al. 2016) e de um artigo em revista (Caetano et 

al. 2016). 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da borra de café 

Sendo o café um produto que apresenta uma certa variabilidade na sua com-

posição química e propriedades, dependendo da sua qualidade e processo de 

produção, a caracterização da borra de café antes e após a sua extração é 

extremamente relevante.  

As borras de café foram recolhidas a partir de um café local. Uma vez que a 

água presente na borra interfere no processo de extração do óleo que se pre-

tende recuperar e, por conseguinte, na sua qualidade, numa etapa inicial, pa-

ra colmatar esta situação, a amostra de borra sofreu um processo de seca-

gem ao ar durante vários dias. 

Para caracterizar a borra de café foram avaliados o teor de humidade, o teor 

de celulose, os teores de lenhina Klason e solúvel, o teor de carbono total 

(TC), o teor de azoto total (TN) e o teor de cinzas (Caetano et al. 2012). O 

teor de proteína foi estimado de acordo com o procedimento sugerido por Al-

ves et al. (2007), realizando-se ciclos repetidos de queima a 550 °C, seguidos 

de arrefecimento em exsicador até peso constante. O poder calorífico superi-

or foi determinado pelo procedimento descrito na norma ASTM D5865-10, 

usando um calorímetro (PARR 6200 Calorimeter). 

2.2 Extração e caracterização do óleo da borra de café  

Colocou-se uma amostra de aproximadamente 2 kg de borra de café seco ao 

ar dentro de um cartucho de celulose, vedado com algodão para evitar o ar-

rastamento de amostra com o solvente e este no extrator Soxhlet à escala 

piloto. O solvente, hexano (Labsolve, comercial), foi colocado no balão de 

fundo redondo (cerca de 8 L), sendo também adicionado juntamente com a 

borra cerca de 3 L de hexano para acelerar o processo de extração e hume-

decer mais rapidamente a borra. Ligou-se o aquecimento do banho de óleo 

até à temperatura de 60-70 °C, permitindo que o hexano vaporizasse e de-

pois, após condensação, caísse sobre a borra, para extrair o óleo, lentamen-

te. O procedimento de extração foi interrompido quando duas medições con-

secutivas do índice de refração do solvente após a extração foram constantes 

e próximas do valor correspondente ao solvente puro, isto é, após quatro 

contatos. A cada duas cargas, o óleo foi separado do solvente, por destilação 

a vácuo em evaporador rotativo (Rotavapor, Buchi), à temperatura constante 
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de 60 °C, e à pressão de 360 mbar (usando uma bomba de vácuo, Vacuum 

Pump V-700). O solvente e o óleo foram recolhidos, respetivamente, do balão 

recetor, para posterior reutilização, e do balão de evaporação, para posterior 

contabilização do rendimento.  

Após extração, foram determinadas as propriedades do óleo e da borra. A 

determinação do índice de iodo seguiu a metodologia descrita na Norma Eu-

ropeia EN 14111. O índice de acidez foi determinado segundo a metodologia 

descrita na Norma Portuguesa NP EN 14104. A massa volúmica foi avaliada 

segundo a metodologia descrita na Norma Portuguesa EN ISO 3675, utilizan-

do-se um densímetro. Para a viscosidade cinemática seguiu-se a metodologia 

descrita na Norma ISO 3104:1999, usando um viscosímetro capilar (Cannon 

Fenske), imerso num banho de água (Thermomix BM), à temperatura contro-

lada de 40 °C, e um cronómetro. Para determinação do teor de água recor-

reu-se ao método de titulação por coulometria de Karl Fischer, de acordo com 

a Norma ISO 12937:2003. A determinação do Poder Calorífico Superior (PCS) 

foi feita de acordo com o procedimento descrito na norma ASTM D5865-10, 

usando um calorímetro Parr 6722. A determinação dos ácidos gordos seguiu 

a metodologia apresentada por (Abou-Shanab et al. (2011), em que se pro-

cedeu à derivatização da amostra de óleo/gordura, após o que se realizou a 

análise cromatográfica, usando um cromatógrafo de fase gasosa (DANI, GC 

1000 DPC Digital Pressure Control).  

2.3 Produção e Caracterização do Biodiesel 

Realizaram-se diversas reações de transesterificação enzimática, recorrendo 

a lipases comerciais, utilizando metanol e etanol (Panreac, >99,8% v/v) 

como álcool, de modo a optar por um destes. A matéria-prima utilizada na 

síntese de biocombustível foi o óleo extraído da borra de café. Os 

catalisadores em estudo foram as enzimas imobilizadas Lipozyme TL IM, 

Lipozyme RM IM e a Lipozyme CALB L (todas da Novozymes) com vista à 

escolha daquela que proporciona rendimentos em ésteres mais elevados. O 

co solvente utilizado foi o hexano, de acordo com o sugerido por Soumanou 

et al. (2003), Bajaj et al. (2010), Al-Hamamre et al. (2012) e Vinod et al. 

(2014). Para os ensaios preliminares (Quadro 1), foi usada uma razão molar 

óleo:álcool (R) de 1:4 e a de co solvente foi de 20% (v/v) relativamente ao 

álcool, isto é, utilizou-se um volume de cerca de 7,22 mL de etanol para 1,44 

mL de hexano como co solvente. O frasco de reação foi mantido fechado, 

aquecendo-se numa placa de aquecimento com agitação magnética, até à 

temperatura desejada. A reação de transesterificação decorreu durante 48 h 

num banho termostático a 35 °C, com agitação para promover a 

homogeneização da mistura dos reagentes. Finda a reação, o frasco foi 

retirado do banho termostático. A recuperação da enzima imobilizada foi 

realizada através da filtração a vácuo. 

A separação de fases é fundamental, particularmente se o objetivo for obter 

um biodiesel de elevada pureza. Para remover a glicerina formada, no caso 

dos ensaios em que foi usado etanol, foi necessário adicionar ao produto da 

reação, numa ampola de decantação, cerca de 25% de glicerina pura 

(relativamente ao óleo inicial (m/m)). Assim sendo, o glicerol é separado dos 

ésteres por densidade. Sucedeu-se a etapa de secagem, onde o óxido de 

magnésio foi adicionado à mistura, numa proporção de cerca de 3 g para 40 

g de óleo inicial, seguindo-se um processo de agitação e remoção do agente 

secante por filtração a vácuo. 

Após a purificação, seguiu-se a caracterização do biodiesel. Tal como descrito 

para a caracterização do óleo da borra de café, foi analisado o índice de 
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acidez, índice de iodo, teor em água, viscosidade cinemática, densidade, 

poder calorífico superior e teor em ésteres metílicos dos ácidos gordos. 

Quadro 1. Ensaios preliminares efetuados (catalisador:óleo = 2,5 % m/m) 

Ensaio Catalisador 
Razão molar 

óleo:álcool 

Temp. 

(°C) 

Tempo 

(h) 
Co-solvente 

1 
Lipozyme TL 

100L 

óleo:etanol 

(1:4) 

35 48 
Hexano 

20 % (v/v) 

2 
Lipozyme TL 

100L  

óleo:metanol 

(1:4) 

3 Lipozyme RM IM  
óleo:etanol 

(1:4) 

4 Lipozyme RM IM 
óleo:metanol 

(1:4) 

5 Lipozyme CALB L 
óleo:etanol 

(1:4) 

6 Lipozyme CALB L 
óleo:metanol 

(1:4) 

7 
Lipozyme 

CALB L+RM IM 

óleo:etanol 

(1:4) 

2.4 Estudo do Planeamento Experimental 

Uma vez identificada a enzima e o álcool mais adequados para a produção de 

biodiesel a partir do óleo de café, foi realizado um planeamento experimental 

baseado em 3 variáveis independentes e com 5 níveis (T= 25, 35, 45, 55 e 

65 °C; Concentração de catalisador = 0,5, 2,5, 4,5, 6,5 e 8,5 % m/m e 

Razão molar óleo:álcool = 1:3; 1:4; 1:5; 1:6 e 1:7), para um tempo de 

reação de 24 h. Pretendeu-se identificar quais as condições reacionais que 

permitem maximizar a conversão do óleo em biodiesel. Recorreu-se ao 

software JMP 8.0, usando a metodologia de superfície de resposta para 

avaliar o efeito das variáveis estudadas no rendimento e qualidade do 

produto obtido. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização da borra de café 

Os resultados obtidos na caracterização da borra de café, antes (A.E.) e após 

a extração (D.E.) do óleo, encontram-se no Quadro 2, onde se apresentam 

também os resultados obtidos por outros autores. No que diz respeito ao teor 

de humidade da borra de café, este é muito variável, dependendo do tempo 

decorrido entre a colheita da borra, uma vez que a simples exposição ao ar 

por algumas horas é suficiente para a perda significativa de humidade. Note-

se ainda que, durante a extração do óleo há também redução do teor de 

água da borra de café, o que se deve à distribuição da mesma pelo próprio 

solvente de extração. O teor de cinzas da borra de café obtido neste trabalho 

encontra-se dentro dos valores reportados na maior parte da literatura, tendo 

sido reportado por Deligiannis et al. (2011) um teor de cinzas 

correspondendo a cerca do dobro do determinado neste trabalho.  

No que diz respeito ao teor de carbono, os valores determinados neste 

trabalho são também um pouco superiores aos reportados na literatura por 

Deligiannis et al. (2011) e Li et al. (2014), mas semelhantes aos reportados 

por Caetano et al. (2014). Esta diferença pode estar relacionada com a 

composição original do café, uma vez que a composição do grão de café 
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depende da sua natureza. O teor em azoto obtido neste trabalho está de 

acordo com o reportado pela maior parte das referências, sendo também os 

valores reportados por Deligiannis et al. (2011) substancialmente inferiores 

(o que é estranho, uma vez que a borra de café é tida como um resíduo com 

elevado teor em azoto). No que diz respeito ao poder calorífico superior 

(PCS) da borra de café, encontra-se dentro da gama de valores reportados 

na literatura, sendo neste trabalho apenas ligeiramente superior na borra de 

café após a extração do óleo, o que se pode dever ao facto de existirem 

vestígios de hexano na borra e um teor de humidade apenas ligeiramente 

menor do que antes da extração, o que lhes confere um PCS maior. 

Quadro 2. Resultados experimentais da caraterização da borra de café neste trabalho 
e valores de referência (adaptado de Caldeira 2015) 

Parâmetro 

Valor neste trabalho 

(Caldeira 2015) 

Caetano et al. 

(2014) Li et al. 

(2014) 

Deligian

nis et 

al. 

(2011) 
A.E D.E A.E D.E 

Teor Humidade (%) 16,97b 6,79 65,7c 9,40 8,1 - 

Teor Cinzas (%) 1,91 1,57 2,2 1,65 1,7 4,2 

Teor Carbono (%) 70,2 71,7 67,3 69,5 54,5 52,03 

Teor Azoto (%) 1,71 2,30 2,2 2,0 2,4 0,492 

Teor Proteínas (%) 10,7 14,4 13,7 12,3 15,0 - 

Teor Lenhina 

solúvel (%) 
2,82 1,51 1,7 1,6 - - 

Teor Lenhina inso-

lúvel (%) 
28,21 29,46 31,9 30,9 - - 

Teor Celulose bruta 

(%) 
14,77 18,48 13,8 15,3 - - 

PCS (MJ/kg) 19,5 19,9 19,3 19,0 23,2 21,16 

A.E Antes da extração do óleo 

D.E Depois da extração do óleo 

3.2 Caracterização do óleo de café 

A caracterização do óleo extraído da borra encontra-se no Quadro 3.  

Quadro 3. Resultados da avaliação dos diferentes parâmetros do óleo obtido nos 
ensaios experimentais (adaptado de Caetano et al. 2016) 

Parâmetro 
Valor Experimental  

(Caldeira 2015) 

Haile 

(2014) 

Deligiannis 

et al. 

(2011) 

Caetano 

et al. 

(2012) 

Densidade (g/cm3) 0,903 0,917 0,9338 0,917 

Viscosidade cinemática 

(mm2/s) 
38,04 42,65 46,96 22,23 

Índice de acidez 

(mg KOH/g amostra) 
44,78 9,85 0,63 118,4 

Índice de iodo 

(g Iodo/100 g amostra) 
62,98 79 82 54,3 

Teor em água (%) 0,1458 0,03 0,07954 0,2004 

PCS (MJ/kg) 37,96 38,22 39,48 36,40 

Massa molecular (g/mol) 904,6 - - - 

Teor em ácidos gordos(%) 82,30 - 81,28 - 
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Dos resultados obtidos neste trabalho salienta-se a densidade do óleo 

recuperado, um pouco menor do que a reportada pelos autores referidos e o 

índice de acidez elevado e que pode dever-se à torrefação do café, 

responsável pela oxidação dos óleos. Aliás, esta acidez elevada, indicadora de 

um elevado teor em ácidos gordos livres (FFA), dificulta a utilização deste 

óleo na produção de biodiesel pela transesterificação alcalina, o processo 

convencional de produção de biodiesel. 

3.3 Produção e caracterização do biodiesel 

No que diz respeito ao biodiesel obtido nos ensaios preliminares, o maior 

rendimento (83,5 %) foi obtido no ensaio em que foi usada a Lipozyme RM 

IM e etanol, correspondendo também ao ensaio em que o biodiesel obtido 

apresentava menor viscosidade cinemática de 7,90 mm2/s (Quadro 4). No 

entanto, quando foi usada uma mistura de Lipozyme RM IM e Lipozyme CALB 

para a transesterificação do óleo com etanol, ainda foi possível obter um 

maior rendimento da reação (97,3 %). Contudo, a viscosidade do biodiesel 

obtido foi superior, de 13 mm2/s. 

Face aos resultados obtidos nos ensaios preliminares, optou-se por realizar os 

ensaios de otimização usando a enzima Lipozyme RM IM e etanol, elaborando 

o planeamento experimental com os 5 níveis anteriormente expostos. Os 

resultados obtidos para o rendimento em esteres etílicos encontram-se no 

Quadro 5.  A análise destes resultados permite concluir que as melhores 

condições correspondem àquelas que foram consideradas como o ponto 

central, isto é, uma temperatura de 45 °C, uma razão molar óleo:álcool de 

1:5 e 4,5 % (m/M) de catalisador, tendo-se obtido um rendimento de 

96,7 %. 

Com os resultados obtidos experimentalmente, obteve-se o modelo da 

equação 1, para representar o Rendimento (%) em ésteres etílicos em função 

das variáveis em estudo. Neste modelo apenas são apresentados os termos 

significativos. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 99,9774 − 4,4557 × 𝑇 + 8,150625 × 𝐶 − 9,213125 × 𝑅 +

7,08625 × 𝐶 × 𝑅 − 16,707826 × 𝑇2 − 4,4503 × 𝐶2 − 9,90908 × 𝑅2          (eq. 1) 

Quadro 4. Resultados obtidos no biodiesel produzido no estudo preliminar para 
escolha da lipase potencialmente mais adequada (Caldeira 2015) 

Ensaio Enzima e Álcool 
Rendimento da 

reação (%) 

Densidade 

(g/cm3) 

Viscosidade 

cinemática 

(mm2/s) 

1 100L Etanol 74,69 0,9119 27,21 

2 100L Metanol - - - 

3 RM IM Etanol 83,46 0,8803 7,90 

4 RM IM Metanol 78,80 0,8986 29,92 

5 CALB Etanol 80,00 0,9102 27,10 

6 CALB Metanol 30,25 0,9155 23,15 

7 RM IM+CALB Etanol 97,26 0,8940 12,99 

A análise do modelo permitiu concluir que o termo com maior relevância 

correspondeu à razão molar álcool:óleo (R), seguido da concentração de 

enzima (C) e, por último, pouco significativo para o modelo, a temperatura 

(T). Em termos genéricos, os resultados demonstraram que o aumento da 
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temperatura até aos 45 ºC faz aumentar o rendimento, independentemente 

do teor de etanol presente. Para temperaturas superiores, o rendimento 

decai, associado possivelmente à evaporação do álcool e à desnaturação da 

enzima. 

Quadro 5. Desenho composto central (DCC) para otimização do efeito das três 
variáveis independentes (temperatura, quantidade de enzima e razão molar óleo: 

etanol) (adaptado de Caetano et al. 2016) 

Ensaio T C R Rendimento (%) 

1 -1 -1 -1 84,29 

2 +1 -1 -1 76,63 

3 -1 +1 -1 85,62 

4 +1 +1 -1 80,12 

5 -1 -1 +1 55,73 

6 +1 -1 +1 45,61 

7 -1 +1 +1 90,31 

8 +1 +1 +1 72,54 

9 0 0 0 96,41 

10 0 0 0 96,85 

11 0 0 0 96,78 

12 -2 0 0 35,76 

13 +2 0 0 20,64 

14 0 -2 0 61,21 

15 0 +2 0 93,25 

16 0 0 -2 76,63 

17 0 0 +2 34,16 

Independentemente da temperatura, à medida que a razão molar etanol: 

álcool aumenta no sistema, a percentagem de ésteres formados aumenta até 

uma razão molar etanol: óleo de 5:1, o que deverá estar associado ao efeito 

de inibição da lipase pelo álcool. Todavia, para concentrações elevadas de 

catalisador, superiores a 6,5%, observou-se decréscimo do rendimento, 

porventura proveniente da ausência de uma adequada homogeneização que, 

consequentemente, reduz a transferência de massa necessária à reação. 

4 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi possível extrair óleo da borra de café usando hexano, e 

recuperar cerca de 6,5 % do peso seco inicial da borra em óleo, o que 

representa um rendimento da extração de apenas cerca de 36%. Este 

rendimento é baixo, devendo ser melhorado. O óleo extraído apresenta um 

índice de acidez elevado (44,8 mg KOH/g) o que praticamente inviabiliza a 

sua utilização na transesterificação alcalina. No entanto, dada a elevada 

seletividade das enzimas, esta é uma via promissora para a conversão deste 
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tipo de óleo em biodiesel. Uma vez que as enzimas são frequentemente mais 

sensíveis ao metanol do que ao etanol, foi comparado o rendimento da 

transesterificação enzimática com metanol e com etanol, tendo-se concluído 

que, efetivamente, a utilização de etanol, um álcool de natureza renovável, é 

mais favorável a este processo. Conclui-se que é possível obter um 

rendimento em ésteres etílicos de 96,7 %, o que é francamente promissor 

em termos de possibilidade de implementação prática deste processo de 

valorização de um resíduo que presentemente é eliminado. No entanto, o 

processo ainda deve ser objeto de melhoramento, nomeadamente no que diz 

respeito à possibilidade de utilização de álcool hidratado e ao aumento do 

rendimento da extração do óleo. 
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RESUMO 

Os sedimentos ocorrem em todos os sistemas de distribuição de água. Uma 

vez acumulados, podem ser ressuspensos e chegar à torneira do consumidor, 

dando lugar ao aparecimento de água com turvação amarelo-acastanhada. O 

fenómeno, que pode ser provocado por variações repentinas de velocidade, 

pode causar alterações de qualidade da água, difíceis de prevenir, e 

comprometer a qualidade do serviço prestado e originar reclamações. Para 

gerir os sedimentos nos sistemas de distribuição é necessário conhecer as 

suas principais origens e compreender os processos que determinam a sua 

acumulação e ressuspensão. Neste artigo, resume-se o estado do 

conhecimento do âmbito desta problemática, nomeadamente no que 

concerne às características e comportamento dos sedimentos específicos do 

aparecimento da água com turvação amarelo-acastanhada, e às condições 

hidráulicas para a sua acumulação e ressuspensão. Além de metodologias 

para amostragem representativa e estudo dos sedimentos, descrevem-se 

medidas para a sua monitorização. São relevados e discutidos os aspetos 

práticos para gestão dos sedimentos, nomeadamente ações possíveis 

(descargas na rede) para prevenção ou remediação do problema.  
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ABSTRACT 

Loose deposits occur in every dinking water distribution system. When 

accumulated, they can be resuspended and reach the consumer tap, as 

discoloured water. The phenomenon can be originated by rapid changes in 

flow velocity, being a frequent cause of complaints. Moreover, it may cause 

changes in the water quality, difficult to prevent during routine procedures 

and, thus, compromise the quality of the service provided by the water utility. 

To control the loose deposits’ budget to the distribution system it is necessary 

to investigate what are their main causes/origins and comprehend the 

processes leading to their accumulation. A resume of the main aspects that 

relate with the accumulation and the characteristics of loose deposits is 

herein presented, aiming at highlighting the importance of sample collection 

and characterisation. Unlike routine analysis, loose deposit sampling and 

characterisation, together with online monitoring, may allow understanding 

the processes that lead to their development and resuspension. From here, 

practical implications.  

 

 

 

Keywords – accumulation of sediments; discoloured water; distribution systems; 

water quality management.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os sedimentos ocorrem invariavelmente em todos os sistemas de distribuição 

(Vreeburg e Boxall 2007, Poças A. 2014). Uma vez acumulados, os 

sedimentos podem ser ressuspensos e chegar à torneira do consumidor, 

assim se originando o aparecimento de água com turvação amarelo-

acastanhada. O fenómeno, que pode ser ocasionado por variações repentinas 

da velocidade do escoamento (Vreeburg et al. 2009, Poças et al. 2014, 

2015a) nas condutas ou nas redes prediais, é uma frequente causa de 

reclamações (Vreeburg e Boxall 2007, Poças A. 2014). O seu impacto visual é 

tanto maior quanto maior for a acumulação de sedimentos, podendo 

comprometer a qualidade do serviço prestado pela entidade gestora (EG) e 

gerar insatisfação do consumidor. Pode ainda causar deterioração da 

qualidade da água (Zacheus et al. 2001, Lehtola et al. 2004), que pode ser 

difícil de detetar e prevenir, dado que a ressuspensão de sedimentos é 

normalmente ocasional e repentina (Vreeburg et al. 2008).  

O aparecimento de água amarelo-acastanhada na torneira do consumidor é 

vulgarmente tido como resultado da corrosão das condutas metálicas dos 

sistemas de distribuição (SDA) e das redes prediais. Tal é sugerido pelo 

aspeto ferruginoso da água e pelos elevados teores em ferro, típicos das 

partículas em suspensão (Poças et al. 2013a,b). A acumulação de sedimentos 

é também frequentemente relacionada com a idade avançada das condutas, 

ainda que não existam relações entre as características físicas da rede e os 

níveis de acumulação de sedimentos. Prova disso é o insucesso dos 

investimentos em reabilitação, nomeadamente a substituição de condutas em 

ferro fundido por outras em materiais plásticos, não prevenindo a posterior 

acumulação/ressuspensão de sedimentos e reclamações consequentes. O 

mesmo se pode aplicar a aumentos da eficiência de remoção de partículas 

nas estações de tratamento (ETA), visto que também em redes de 

distribuição com abastecimento com água tratada por ultrafiltração ocorre 

acumulação de sedimentos e o aparecimento de água com turvação amarelo-

acastanhada (Vreeburg et al. 2008).  

São múltiplas as origens potenciais dos sedimentos nos SDA. Destas, a 

corrosão não é a única nem a mais frequente causa da acumulação de 

sedimentos (Vreeburg e Boxall 2007, Vreeburg 2007, Poças et al. 2014, 

2015b). Além da corrosão, as partículas em suspensão que podem originar 

sedimentos podem ter origem em processos que ocorrem na ETA (e.g., 

coagulação-floculação, filtração rápida) e na rede (e.g., erosão de condutas, 

desenvolvimento de biofilme, intrusões devido a roturas) (Sly et al. 1990, 

Smith et al. 1997, Gauthier et al. 1999, Batté et al. 2003, Vreeburg e Boxall, 

2007). Por outro lado, a acumulação pode ser favorecida pelas baixas 

velocidades de escoamento (Poças et al. 2014), que é devida ao 

sobredimensionamento dos SDA ou à invariabilidade dos padrões de 

consumo. Manobras e intervenções na rede (e.g., trabalhos de reabilitação, 

descargas não controladas) que causem mudanças súbitas na velocidade de 

escoamento podem também ressuspender sedimentos e, consequentemente, 

originar o aparecimento de água com turvação amarelo-acastanhada na 

torneira do consumidor (Vreeburg et al. 2009, Poças et al. 2013b, 2014, 

2015a). 

Neste contexto, além do funcionamento hidráulico dos SDA, importa 

conhecer a composição, as caraterísticas físicas e o comportamento reológico 

dos sedimentos da água com turvação amarelo-acastanhada. Este 

conhecimento é útil para avaliar os riscos para o consumidor, inferir a origem 
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dos sedimentos e delinear estratégias para controlo da sua acumulação nos 

SDA. Estas estratégias incluem a diminuição do aporte de sedimentos para os 

sistemas através do aumento da eficiência na ETA, a realização de descargas 

programadas para limpeza de condutas e a reconfiguração da rede, e.g., ao 

nível das zonas de medição e controlo. Não obstante a sua utilidade no 

controlo da qualidade da água nos sistemas, a amostragem de sedimentos 

para caracterização físico-química e microbiológica não é prática comum nas 

EG. Isto pode decorrer do facto de não existirem métodos padrão para 

recolha e caracterização de sedimentos; da ideia pouco realista de que as 

descargas podem representar consumos de água muito significativos 

(Vreeburg 2007); e da ausência de inconformidades nas análises de rotina, 

que podem ser explicadas pela dificuldade da deteção de picos de turvação 

ocasionais e repentinos. Acresce referir que, normalmente, os consumidores 

apenas percecionam turvação em águas com ca. 10 UNT ou mais (Vreeburg 

2007). Porém, águas com turvações inferiores a este valor, e ao valor 

paramétrico de 2 UNT, podem também conter sedimentos (Poças et al. 

2015b). 

Neste artigo apresentam-se os principais conhecimentos, métodos e 

experiência obtidos do desenvolvimento de uma tese de doutoramento 

(Poças A. 2014), na perspetiva da sua aplicação prática. Trata-se de trabalho 

desenvolvido no LNEC, em colaboração com a EPAL e a Universidade Técnica 

de Delft (Holanda), que, no essencial, visou estudar o comportamento e as 

características dos sedimentos que podem dar origem ao aparecimento de 

água com turvação amarelo-acastanhada na torneira do consumidor.  

2 AMOSTRAGEM E CARACTERIZAÇÃO DE 

SEDIMENTOS  

A metodologia desenvolvida (Poças et al. 2013a,b, 2016) para recolha 

representativa de sedimentos que causam a turvação amarelo-acastanhada 

na água baseia-se na colheita de grandes volumes de água (> 20-30 L) para 

posterior caracterização. Isto justifica-se pela necessidade de se obterem 

amostras com sedimentos em quantidade suficiente para análise físico-

química e microbiológica, nomeadamente em amostras com turvações baixas 

(< 2 UNT). Para a caracterização é ainda necessário concentrar a amostra, 

por gravidade, no caso de se pretender também estudar o comportamento 

dos sedimentos, ou por outros métodos, e.g., centrifugação, filtração.  

As colheitas podem ser efetuadas a partir de hidrantes localizados na rede de 

distribuição, se necessário usando um tubo de ligação, durante as descargas 

para limpeza de condutas. Durante estas descargas, as condições hidráulicas 

devem ser suficientes para que ocorra uma remoção efetiva dos sedimentos 

acumulados e, por isso, a velocidade-alvo é de 1,0-1,5 m/s. Contudo, além 

dos sedimentos da água amarelo-acastanhada os sedimentos ressuspensos 

poderão também incluir materiais que, em circunstâncias normais, 

dificilmente chegam à torneira do consumidor, por exemplo, areias. Em 

alternativa, podem fazer-se descargas específicas para recolha de amostras, 

tendo presente que a velocidade de amostragem pode ser insuficiente para a 

remoção total (limpeza) dos sedimentos acumulados. Nas descargas que se 

destinam especificamente à colheita de sedimentos da turvação amarelo-

acastanhada, a velocidade de amostragem poderá ser próxima daquela que 

dá origem à ressuspensão, i.e. 0,40 m/s (autolimpeza), ou a velocidade 

máxima atingível com a abertura do hidrante.  
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A metodologia de amostragem a seguir descrita é específica para os 

sedimentos que dão origem ao aparecimento de água amarela-acastanhada 

na torneira do consumidor, visto que a velocidade de amostragem está 

próxima daquela a que ocorrem normalmente as perturbações hidráulicas 

que dão origem a reclamações. Nas condições testadas, as velocidades de 

amostragem aplicadas variaram entre 0,02 e 0,52 m/s. A colheita de água 

deve ser feita durante a primeira rotação da válvula. Para uma caracterização 

representativa, o volume mínimo de água colhida ronda 20-30 L, valor que 

deve ser ajustado às velocidades de amostragem impostas pela rotação da 

válvula e à concentração em sólidos suspensos, expetável para cada amostra. 

Nas descargas que se destinam a limpeza de condutas, o caudal deve ser 

medido para garantir que se atingem os valores-alvo. Nas descargas que se 

destinam a um diagnóstico prévio da acumulação de sedimentos, na ausência 

de equipamento mais adequado, o volume de água colhida, o tempo de 

colheita e o diâmetro da conduta devem ser registados para cálculo da 

velocidade de amostragem.  

A metodologia específica desenvolvida para recolha e caracterização de 

amostras de sedimentos da turvação amarelo-acastanhada (Poças et al. 

2013a,b, 2016) compreende (Figura 1):  

1. O descarte de 2-3 vezes os volumes retidos no hidrante e nas ligações à 

rede (Figura 1-A), antes da colheita, com a válvula do hidrante aberta o 

suficiente para se atingir a velocidade-alvo;  

2. A utilização de reservatórios calibrados com capacidade superior a 

ca. 20 L (Figura 1-B) para recolha das amostras; 

3. O transporte das amostras para análise em laboratório (Figura 1-C), 

após recolha e armazenamento a 4ºC;   

4. A concentração das amostras por gravidade durante 24 h para análise 

microbiológica ou durante cerca de 7 dias para caracterização físico-

química e, eventualmente, reológica (Figura 1-D). 

 

Figura 1. Recolha e separação das amostras: 

1.º descarte dos volumes retidos (fig. A); 2.º recolha em reservatórios cilíndricos 

(> 20 L) (fig. B); 3.º transporte das amostras (fig. C); 4.º concentração das amostras 

por gravidade caracterização microbiológica (24 h) ou físico-química (7 dias) (fig. D) 

(adaptado de Poças et al. 2016) 
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O tempo necessário para concentração dos sedimentos deve ser ajustado às 

características das amostras, em função do volume inicial descarregado e da 

sua concentração em sólidos. O sedimento concentrado obtém-se por 

remoção do sobrenadante (e.g., com bomba peristáltica) e, se necessário, de 

posteriores decantações sucessivas para concentração da amostra.  

O desenvolvimento da metodologia de amostragem e a sua validação foi feita 

pelo LNEC, em colaboração com a EPAL e a Universidade Técnica de Delft 

(Holanda). Durante este estudo (2010-2013) foram efetuadas mais de 70 

colheitas de amostras, durante descargas programadas pela EPAL. Os pontos 

de amostragem incluíram extremos e condutas distribuidoras, de diferentes 

materiais, diâmetros e condição infraestrutural, i.e., idade. As amostras de 

sedimentos foram todas recolhidas na rede de distribuição de Lisboa. Na 

água colhida analisou-se a turvação, os sólidos suspensos totais, sólidos 

suspensos voláteis e o teor em heterotróficos totais. No sedimento 

concentrado, analisaram-se sólidos totais e sólidos voláteis, ferro total, 

alumínio, manganês e cálcio. O estudo da fração orgânica incluiu a análise 

dos teores em açúcares e proteína. A caraterização da estrutura e morfologia 

dos sedimentos foi feita através de observações ao microscópio, que 

mostraram as suas características floculentas e adesivas. A tendência 

reversível dos sedimentos para formar agregados foi ainda evidenciada pelo 

estudo nefelométrico da variação da turvação em suspensões concentradas 

de sedimentos. 

3 CARACTERÍSTICAS DOS SEDIMENTOS DOS 

SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

Foram estudados sedimentos que, dado o número de amostras (> 70) e a 

diversidade da localização das colheitas na rede de distribuição, são 

representativos de muitas das condições que ocorrem em SDA, 

nomeadamente no que se refere a tempos de residência da água, condições 

hidráulicas e material das condutas. A representatividade dos sedimentos 

estudados foi corroborada pelo facto destes apresentarem caraterísticas 

comuns aos colhidos noutros SDA, designadamente os teores em ferro e 

sólidos voláteis, e as propriedades adesivas (Poças et al. 2013a,b). Além 

disso, foi demonstrada a possibilidade de serem amostrados a velocidades 

inferiores, que são muitas vezes as máximas possíveis de atingir nas redes 

existentes, para amostragem ou para diagnóstico prévio dos níveis de 

acumulação deste tipo de sedimentos (Poças et al. 2013a,b).  

A metodologia desenvolvida permitiu a amostragem representativa, e em 

quantidade, dos sedimentos que se acumulam nos SDA e que podem dar 

origem ao aparecimento de água amarelo-acastanhada na torneira do 

consumidor. Para o efeito foram colhidos 30 L e 63 L de água, às velocidades 

de amostragem entre 0,02 m/s e 0,52 m/s (Poças et al. 2013a,b, 2015b), 

obtendo-se, após decantação prolongada (Figura 1), 1-3 L de amostras com 

sedimentos. Estas amostras apresentavam uma concentração ca. 300 vezes 

superior em relação à água colhida, com concentrações em sólidos entre 0,3 

mg/L a 51,0 mg/L e turvações entre 1 e 91 UNT. Em consonância com o que 

se encontra publicado (Gauthier et al. 1999, Zacheus et al. 2001, Vreeburg 

2007), os sedimentos estudados (em peso seco) apresentaram ferro (ca. 500 

mg/g) e sólidos voláteis como constituintes principais (ca. 160 mg/g), e 

teores inferiores de manganês (<4%) e cálcio (<3%) (Poças et al. 2013a). 

Apesar do coagulante utilizado na ETA do SDA em estudo conter alumínio, 
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este elemento foi encontrado a teores (< 6%) consideravelmente inferiores 

aos de ferro e sólidos voláteis.  

Em relação à localização na rede, não foram encontradas relações entre as 

concentrações (mg/L) de sedimento da água e o local de colheita. 

Contrariamente à percepção comum, as concentrações de sedimentos nas 

condutas em extremo apresentaram valores semelhantes às das condutas 

distribuidoras. O mesmo se aplica às condutas de ferro fundido, em que a 

concentração de sedimentos não era invariavelmente maior que a observada 

em condutas de fibrocimento, ferro dúctil ou polietileno de alta densidade, 

observando-se teores elevados (> 40%) de ferro, independentemente do 

material das condutas amostradas. Relativamente à fração orgânica, foram 

sistematicamente encontrados teores (em peso seco) relevantes de açúcares 

(até 27%) e proteína (até 15%), o que demonstra a presença significativa de 

polímeros biogénicos (Poças et al. 2013a, 2015b). Estes, que são 

genericamente designados extracellular polymeric substances (EPS), são 

também o principal constituinte dos biofilmes que colonizam a parede interna 

das condutas. Apesar disso, as concentrações de bactérias nas águas colhidas 

eram da ordem das que são normalmente encontradas na água de SDA, não 

tendo sido encontradas relações entre aquela concentração e a de 

sedimentos (Poças et al. 2015b).  

Mais do que relacionado com o desenvolvimento bacteriano nos sedimentos, 

o EPS poderá ser responsável pelo comportamento, propriedades de 

agregação e floculação, retenção de água e potencial para adsorver 

contaminantes (Poças et al. 2014). Por outro lado, os sedimentos com 

maiores concentrações em EPS tendem a ficar em suspensão ou a decantar 

mais lentamente (Poças et al. 2015b), possivelmente por serem mais 

hidratados e, portanto, terem densidade próxima da água. Por isso, tendem a 

ser transportados e a permanecer nos SDA por muito menos tempo do que 

os sedimentos com menores concentrações em EPS, que podem ter tempos 

de residência de meses ou anos, durante os quais podem adsorver o ferro da 

água. Ao microscópio, os sedimentos da turvação amarelo-acastanhada 

apresentaram-se invariavelmente com uma estrutura fractal de fibrilhas de 

EPS e ferro que, a par da sua natureza adesiva-coesiva (Vreeburg e Boxall 

2007, Poças A. 2014), os distingue de outros tipos de sedimentos dos SDA 

(Figura 2). Estas características e o seu elevado teor em água (> 85%) 

denotam a sua natureza de hidrogel (Poças et al. 2013a), apresentando-se 

como flocos de elevada porosidade. Estas propriedades, diferentes das 

“partículas verdadeiras” (e.g., areias), explicam o seu comportamento 

reológico, designadamente as condições e modo como se depositam e são 

facilmente ressuspensos e transportados até outros pontos da rede, incluindo 

a torneira do consumidor. Estas propriedades de agregação-desagregação 

podem ainda explicar a sua distribuição esparsa nos sistemas e como as 

baixas velocidades de amostragem podem ressuspendê-los, podendo dar 

origem a águas com elevadas concentrações de sedimentos (e.g., 91 NTU).  

Para conhecer e localizar zonas e pontos críticos de formação e acumulação 

de sedimentos, além de amostragens programadas, deve ser feita a 

monitorização online de alguns parâmetros de qualidade da água, como a 

turvação, o cloro, o pH e a condutividade. Um aumento repentino de turvação 

e um abaixamento de cloro poderão indicar a acumulação de sedimentos ou, 

por exemplo, a existência de uma rotura. As características da água (pH, 

condutividade), medidas na rede de distribuição e na origem, poderão ajudar 

a relacionar a qualidade da água da rede com as suas diferentes origens 

(e.g., superficial, subterrânea) e estimar tempos de residência nos sistemas. 
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Por outro lado, as entradas de ferro e sólidos voláteis poderão ser estimadas 

para avaliar o potencial de uma água para a formação de sedimentos, bem 

como para o desenvolvimento exacerbado de biofilme na parede das 

condutas. Também os teores em água, ferro e EPS dos sedimentos poderão 

dar indicações sobre a sua permanência nos sistemas. É expectável que os 

sedimentos que apresentem maiores proporções de EPS/sólidos voláteis 

ressuspendam mais facilmente e tenham, portanto, menores tempos de 

residência (Poças et al. 2014, 2015b) . Os níveis de EPS poderão ainda ser 

utilizados como indicador do desenvolvimento de biofilme das condutas. 

 

Figura 2. Em cima: estrutura em floco e capacidade de agregação-desagregação dos 

sedimentos, resultado da sua riqueza em água, ferro (Fe) e sólidos voláteis (VS), 

incluindo EPS. Em baixo: sedimentos colhidos de um reservatório (à esquerda) e 

sedimentos colhidos de uma conduta do sistema de distribuição (à direita) 

À parte os fatores que determinam o aparecimento dos sedimentos na água 

dos SDA (e.g., baixa retenção de sólidos suspensos na ETA, crescimento 

exacerbado de biofilme), a sua acumulação é fortemente influenciada pelas 

condições hidráulicas que prevalecem. Por isso, alguns autores (Vreeburg et 

al. 2009) sugerem a imposição de velocidades de escoamento acima das 

máximas diárias, e.g., uma vez por dia e durante alguns minutos, para 

prevenir a acumulação de sedimentos. Contudo, tal imposição é difícil de 

garantir, nomeadamente na maioria das redes existentes, que se encontram 

sobredimensionadas e pouco ramificadas. Por outro lado, como os resultados 

obtidos por Poças et al. (2014) sugerem, a acumulação pode ser facilitada 

por velocidades dentro duma determinada gama, por exemplo entre 

0,01 m/s e 0,30 m/s, dado o compromisso entre o aporte de sedimentos e as 

circunstâncias hidráulicas da rede propícias à acumulação. Acresce que, 

dadas as propriedades adesivas-coesivas dos sedimentos, uma vez iniciado o 

processo de acumulação, esta tende a crescer exponencialmente (Poças et al. 

2014). 

O modelo conceptual desenvolvido (ilustrado na Figura 3; Poças 2014) 

pretende ilustrar os processos de acumulação, captura e ressuspensão de 

sedimentos, para três gamas de velocidades (baixa: < 0,01 m/s; média: 

0,01-0,30 m/s; alta: > 0,30 m/s). Na figura é evidenciada a velocidade a que 

os sedimentos podem acumular-se mais intensamente nos sistemas, e.g., 

entre 0,01-0,30 m/s.  

≠ 

Agregação-desagregação 

Agregação-desagregação 
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Figura 3. Modelo conceptual da acumulação, captura e ressuspensão de sedimentos, 

para três gamas de velocidades (baixa: < 0,01 m/s; média: 0,01-0,30 m/s; 

alta: > 0,30 m/s). A linha castanha mostra a acumulação nas diferentes gamas de 

velocidade; a linha azul mostra o dominante (sedimentação, captura e aumento, 

ressuspensão e transporte); a linha azul a tracejado mostra a ressuspensão de 

sedimentos (adaptado de Poças et al. 2014) 

4 CONCLUSÕES 

A conceção, implementação e reavaliação/otimização de ações para controlo 

da acumulação e ressuspensão de sedimentos tem benefícios para a gestão 

da qualidade da água nos SDA. Para tal contribuem: o conhecimento 

detalhado do funcionamento hidráulico e da evolução de parâmetros (e.g., 

turvação, ferro, cloro) de qualidade da água na rede; o histórico da 

ocorrência, localização e frequência de episódios de aparecimento de água 

com turvação amarelo-acastanhada; e a execução de descargas programadas 

ou pontuais para limpeza de condutas, acompanhadas com monitorização da 

acumulação e recolha de amostras de sedimentos para caracterização. Estes 

procedimentos, efetuados de uma forma sistemática pelas EG, podem ajudar 

a priorizar zonas de medição e controlo e a otimizar os programas de limpeza 

de condutas, com benefícios para o controlo da qualidade da água fornecida 

aos consumidores e para a garantia da qualidade do serviço.  
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RESUMO 

As estações de tratamento de águas residuais (ETAR) são atualmente alvo de 

esforços de melhoria do seu desempenho técnico, ambiental e económico. 

Empresas, reguladores e organismos de financiamento têm utilizado sistemas 

de avaliação de desempenho para apoiar as suas decisões. Neste contexto, o 

LNEC desenvolveu a 1.ª e a 2.ª geração do sistema de avaliação de 

desempenho de ETAR baseado em indicadores e índices de desempenho. Os 

valores de referência são elementos chave para o julgamento do desempenho 

e precisavam ainda de ser definidos para avaliar e melhorar o desempenho 

das ETAR em termos de, por exemplo, eficiência energética e gestão de 

lamas. Esta temática foi desenvolvida no âmbito da tese de doutoramento 

onde a presente comunicação se enquadra e que teve como objetivo 

desenvolver a 3.ª geração do PAS com enfoque na eficácia, fiabilidade, 

desempenho energético e gestão das lamas. A estratégia seguida consistiu 

em desenvolver ou selecionar a partir da 2.ª geração do sistema de 

avaliação, subconjuntos de indicadores e índices de acordo com os objetivos 

pré-estabelecidos, e desenvolver os valores de referência a partir de dados 

bibliográficos, equações empíricas e/ou estudos de campo. Na presente 

comunicação apresenta-se resumidamente a estratégia e a abordagem 

desenvolvida para cada objetivo de avaliação de desempenho.  

Palavras Chave – Avaliação de desempenho, ETAR, Indicadores de 

desempenho, Índices de desempenho, Valores de referência. 
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ABSTRACT 

Wastewater treatment plants (WWTPs) are currently subject of improvement 

efforts of their technical, environmental and economic performance. The 

undertakings, regulators and funding bodies have been using performance 

assessment systems to support their decisions. In this context, LNEC 

developed the 1st and the 2nd generation of the performance assessment 

system (PAS) of WWTPs, which is based on performance indicators and 

indices. For both metrics, the reference values for judging the performance 

are key elements but were not yet developed for many aspects. This lack of 

knowledge was addressed within the scope of a PhD thesis whose overall 

objective was to develop the 3rd generation of PAS with reference values for 

judging and improving the WWTP performance in terms of effectiveness, 

reliability, energy performance and sludge management. The research 

strategy adopted consisted on developing or selecting, from the 2nd PAS 

generation, a set of PIs and PXs according to the abovementioned 

assessment objectives and to develop the reference values based on 

empirical equations and on literature and field data. This communication 

presents briefly the strategy and the approach developed for each 

performance objective. 

 

Keywords – Performance assessment, Performance indicators, Performance indices, 

Reference values, WWTP.  
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1 INTRODUÇÃO 

O principal objetivo de uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR) 

é cumprir os requisitos de qualidade da água residual tratada, de forma a 

salvaguardar a saúde pública e preservar os meios recetores, com fiabilidade, 

eficiência e sustentabilidade na utilização dos recursos. Em termos de 

recursos, o consumo de energia representa um dos custos mais elevados dos 

serviços de água e águas residuais, e constitui geralmente a segunda maior 

parcela dos custos de funcionamento de uma ETAR, logo após os custos com 

pessoal (PG&E 2003, WERF 2010, Rodriguez-Garcia et al. 2011, Silva et al. 

2012).  

Em tempo chuvoso, é comum a ocorrência de descargas a montante das 

ETAR. Estas descargas têm frequentemente cargas poluentes significativas, e 

têm portanto um impacto negativo nos meios hídricos recetores (Ferreira e 

Matos 2012). As ETAR municipais são também frequentemente chamadas a 

tratar efluentes industriais. A par disto, muitas ETAR urbanas estão em 

subutilização, em termos volúmicos e/ou mássicos (Silva et al. 2012, ERSAR 

2012). Ou seja, pode existir alguma capacidade de encaixe de afluências 

pluviais ou industriais nas ETAR, mas não existem ferramentas credíveis e 

generalizadas de apoio à gestão sustentada dessas afluências, sendo 

imperativo estudar o efeito das variações de caudal e concentração no 

funcionamento dos órgãos das ETAR.  

Empresas, reguladores e organismos de financiamento têm utilizado sistemas 

de avaliação de desempenho para apoiar as suas decisões. No entanto, a 

maioria dos sistemas aplicam-se à empresa como um todo e/ou focam as 

redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e 

questões de financiamento (Stahre & Adamsson 2001, Alegre et al. 2006, 

Matos et al. 2003, Ofwat 2004, World Bank 2006). Apenas alguns (por 

exemplo, DWA 2008, Yang et al. 2010, Balmer & Hellström 2012) abordam os 

sistemas de água e tratamento de águas residuais. Para ultrapassar esta 

lacuna no conhecimento e em ferramentas práticas, o LNEC tem vindo a 

desenvolver o sistema de avaliação de desempenho (PAS) de ETAR concebido 

para medir e melhorar a eficácia e a fiabilidade, ou seja, o cumprimento, ao 

longo do tempo, dos requisitos de qualidade da água tratada, e a sua 

eficiência (em termos de utilização de recursos) e sustentabilidade 

(económica e ambiental), através de indicadores e índices de desempenho. A 

1.ª geração do PAS foi desenvolvida no âmbito de duas teses de 

doutoramento e testada em quatro ETA (Vieira et al. 2008, 2010) e duas 

ETAR (Quadros et al. 2010a,b). A 2.ª geração surgiu no âmbito do projeto 

PASt21, envolvendo 18 instituições, 17 ETAR e 10 ETA (Rosa et al. 2010, 

Silva et al. 2012). Os indicadores e os índices são ferramentas de avaliação e 

melhoria do desempenho, mas ambos requerem o estabelecimento de 

valores de referência. Apesar de serem elementos cruciais, os valores de 

referência precisavam de ser definidos para avaliar e melhorar aspetos 

fundamentais do desempenho, como a eficiência energética. 

Esta temática foi desenvolvida no âmbito da tese de doutoramento onde a 

presente comunicação se enquadra. O principal objetivo da tese consistiu no 

desenvolvimento da terceira geração de indicadores e índices para 

benchmarking de ETAR, ou seja, para avaliação e melhoria do seu 

desempenho, focando os principais objetivos da ETAR, ou seja, garantir a 

sustentabilidade técnica, económica e ambiental dessas infraestruturas, 

assegurando um tratamento eficaz e fiável com um consumo otimizado de 

energia, reagentes e produção de lamas. Os principais desenvolvimentos da 
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terceira geração foram a proposta de valores de referência que, sempre que 

aplicável, incorporam o efeito de parâmetros chave que quantificam o efeito 

das variações de caudal e concentração. 

Na presente comunicação apresenta-se resumidamente a estratégia e a 

abordagem desenvolvida para cada objetivo de avaliação de desempenho: 

eficácia, eficiência e fiabilidade, energia e gestão de lamas. As métricas 

(indicadores e índices) e os valores de referência são apresentados 

detalhadamente na tese (Silva 2016) e nas publicações associadas (Silva et 

al. 2014a, b, Silva e Rosa 2015). 

2 ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A estratégia de investigação adotada na tese de doutoramento visou fornecer 

um sistema de avaliação de desempenho para benchmarking de ETAR, 

focando a eficácia e a fiabilidade da estação, o desempenho energético e a 

gestão de lamas. Para o efeito, o sistema de avaliação assenta em duas 

componentes principais (Silva et al. 2012), a Avaliação de desempenho 

global e a Avaliação de desempenho operacional (Figura 1). A primeira 

baseia-se em indicadores de desempenho (PI) que avaliam a instalação como 

um todo, numa base anual. A segunda baseia-se em índices de desempenho 

(PX) concebidos para avaliar e melhorar o desempenho diário de cada etapa 

de tratamento em termos de qualidade da água residual tratada, eficiência de 

remoção e funcionamento dos órgãos. Estas métricas (PI e PX) estão 

definidas na Figura 1.  

Enquanto os PI não emitem juízo em termos do maior ou menor 

desempenho, sendo necessária a comparação com os valores de referência, 

nos PX os valores de referência são intrínsecos às funções de desempenho 

que convertem as variáveis de estado (concentrações à saída, eficiências de 

remoção e condições de operação) em índices na escala 0-300: 300 

corresponde a desempenho “excelente”; valores entre 300 e 200 traduzem 

desempenhos “bons”; valores entre 200 e 100 “aceitáveis”; o valor 100 

corresponde ao desempenho “mínimo aceitável”; valores inferiores a 100 

traduzem um desempenho “insatisfatório” e um índice zero significa que há 

“ausência” ou interrupção da função. As funções de desempenho (Figura 1) 

são definidas pelos valores de referência de cada nível de desempenho, ou 

seja, R0, R100 (para o desempenho mínimo aceitável), R200 (bom 

desempenho) e R300 (desempenho excelente). 

Para ambas as métricas (PI e PX), os valores de referência são os principais 

elementos para julgar o desempenho e foram desenvolvidos para definir um 

gráfico de desempenho intuitivo e com facilidade de leitura, em modo 

"semáforo", onde o verde (●) representa desempenho bom, o amarelo (●) 

representa desempenho aceitável e o vermelho (●) representa desempenho 

insatisfatório (Figura 1).  

A estratégia seguida consistiu em desenvolver ou selecionar, a partir da 

segunda geração do PAS, subconjuntos de PI e PX de acordo com os 

objetivos de avaliação, e derivar os seus valores de referência com base em 

dados da literatura, equações empíricas e/ou estudos de campo. Os dados 

recolhidos no âmbito do PASt21 (Silva et al. 2012) para 17 ETAR, num 

período de 5 anos, foram processados de acordo com estes objetivos. Para 

cada objetivo, os indicadores e índices foram agrupados em dois níveis: os PI 

e PX chave que visam responder aos objetivos, e um segundo nível de 

indicadores e índices, que fornecem informação complementar. Subconjuntos 
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de PI e PX foram então aplicados a 8 ETAR para verificar a sua adequação e 

aplicabilidade para diferentes objetivos de desempenho. Finalmente, o 

sistema como um todo foi validado para uma ETAR, no período 2013-2015.  

 
Figura 1. Estrutura do Sistema de Avaliação de Desempenho (PAS) e características 

principais dos indicadores e dos índices de desempenho 

3 OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

3.1 Eficácia 

Para a eficácia da ETAR foi desenvolvida uma ferramenta que avalia a 

qualidade da água residual tratada e foram propostos os valores de 

referência dos PI e PX com base na legislação da União Europeia (Figura 2, 

Silva et al. 2014a). 

Os índices de qualidade da água tratada complementam a informação dada 

pelos indicadores deste domínio de avaliação. Enquanto os indicadores 

(Figura 2b) avaliam a eficácia do tratamento no período de referência 

expressando a conformidade da água tratada com os critérios estabelecidos, 

os índices de desempenho (Figura 2c) permitem avaliar e melhorar a eficácia 

da ETAR ao longo do tempo (fiabilidade) e comparar facilmente o 

desempenho de diferentes parâmetros (Figura 2d) em diferentes anos (Figura 
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2e) e identificar quando e quão perto ou longe cada valor de concentração 

(Figura 2a) ficou do valor objetivo, com a discretização temporal das 

variáveis de estado. Para os índices de qualidade de água tratada, as 

variáveis de estado correspondem aos valores de concentração dos 

parâmetros de qualidade físico-química (Figura 2a) ou microbiológica da água 

tratada e os valores de referência baseiam-se no valor-limite (VL) para o 

parâmetro à saída da ETAR (exemplo da função de desempenho de CBO5 na 

Figura 1). 

 
Figura 2. Indicadores e índices de qualidade da água tratada 

(adaptado de Silva et al. 2014a) 

Foi também desenvolvida uma análise estatística (de percentis) dos PX para 

avaliar a fiabilidade da ETAR, análise que também pode fornecer dados para 

avaliação do risco (Silva et al. 2014a). A Figura 2 mostra a distribuição de 

percentis dos PX de CBO5 em cada ano (Distribuição do desempenho por ano) 

e para cada parâmetro (CBO5, CQO e SST), num período de 4 anos 

(distribuição do desempenho por parâmetro). Quanto menor o declive, ou 

seja, quanto mais próximos estão os percentis 25 (P25) e 75 (P75) da 

mediana, melhor é a fiabilidade da ETAR. Se a mediana corresponde a um 

desempenho aceitável, [100; 200[, um perfil horizontal indica um tratamento 

eficaz e fiável. Estes perfis podem ainda indicar oportunidades de melhoria do 

desempenho técnico e económico da ETAR. Tecnicamente, o desempenho 

melhora diminuindo o declive do perfil (Distribuição do desempenho por 

ano); economicamente, melhora, por exemplo, através da redução do nível 

de desempenho, dentro do desempenho aceitável (gama amarela), 

resultando assim numa poupança de gastos.  

A percentagem de PX em cada nível de desempenho (gráfico circular, Figura 

2) é também uma informação valiosa e mostra diretamente a percentagem 
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dos valores de concentração que excederam o PV – informações 

complementares à análise de conformidade feita pelos indicadores. 

3.2 Eficiência e fiabilidade 

Em relação à eficiência e fiabilidade do tratamento, foram desenvolvidos 

índices de eficiências de remoção de cada unidade ou etapa de tratamento da 

ETAR encarada como um sistema de barreiras múltiplas. Dados reais 

revelaram que a concentração afluente à etapa de tratamento é um dos 

parâmetros que influencia a eficiência de remoção, sendo a relação 

habitualmente descrita por equações do tipo y = x/(a+bx). Em consequência, 

desenvolveu-se uma metodologia para obtenção de uma função de 

desempenho para cada valor de concentração. Assim, os valores de 

referência definidos são específicos para cada parâmetro e etapa de 

tratamento e têm em consideração: i) a concentração afluente (Cin) e os 

valores limite (LV); ii) dados reais de Er vs. Cin (que geram curvas modelo) e 

o limite inferior de gama típica Er-Cin. Por analogia com os índices de 

qualidade da água, ao R100 está normalmente associada a curva-Er que 

garante o VL à saída da etapa de tratamento, ao R300 associa-se a curva-Er 

que garante 0,2 VL e ao R200 a curva-Er média dos dados reais. Os valores de 

referência dos PI de eficiências de remoção de cada parâmetro baseiam-se 

em valores empíricos e na Diretiva 91/271/CEE (Silva et al. 2014b). 

A Figura 3 exemplifica a metodologia para obtenção de uma função de 

desempenho para cada valor de concentração. O procedimento inicia-se com 

as curvas modelo Er e gama típica Er-Cin (Figura 3a), que são então utilizadas 

para definir os valores de referência (R0 a R300, Figura 3b) para o 

desenvolvimento da função de desempenho para cada concentração afluente 

(Figura 3c). Dependendo da concentração afluente, uma eficiência de 80% 

pode corresponder a um desempenho bom, satisfatório ou insatisfatório 

(Figura 3d). Assim como para os índices de qualidade da água residual 

tratada, a distribuição de percentis dos índices de eficiências de remoção 

(Figura 3e) também permite analisar a fiabilidade da ETAR e de cada etapa 

de tratamento. 

 
Figura 3. Eficiências de remoção para índices de desempenho 

(adaptado de Silva et al. 2014b) 
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3.3 Energia 

Como a energia representa um dos custos mais elevados das ETAR, foi dada 

especial atenção ao desempenho energético, e isso refletiu-se na proposta de 

valores de referência que incorporam o efeito de parâmetros chave que 

caracterizam as variações de caudal e concentração. Os indicadores e o seu 

julgamento permitem identificar alertas no consumo de energia na ETAR 

como um todo e, em seguida, os índices permitem avaliar cada aspeto da 

ETAR e identificar oportunidades de melhoria. Os valores de referência 

propostos para o indicador de consumo específico de energia refletem a 

relação inversa observada entre o consumo específico de energia e o volume 

de água residual tratada (Figura 4) e são específicos para os sistemas de 

lamas ativadas (LA; convencional, com coagulação/filtração e com 

nitrificação) e de leitos percoladores (LP) (Silva e Rosa 2015, Silva et al. 

2015). Os valores de referência para a produção de energia elétrica foram 

derivados com base no potencial de geração de metano e em dados 

bibliográficos. 

 
 

Figura 4. Consumo de energia vs. volume de água residual tratada e tipo de 
tratamento (esquerda) e valores de referência para LP e LA (direita) 

(adaptado de Silva e Rosa 2015) 

Em relação aos índices de consumo de energia em cada uso na ETAR, os 

valores de referência propostos dependem, naturalmente, dos valores de 

dimensionamento e do projeto da ETAR (volumes dos órgãos, alturas de 

elevação) e das flutuações diárias de caudal e concentração. Os usos 

relacionados com o bombeamento, ou seja, o bombeamento principal, a 

extração de lamas na decantação primária, a recirculação no tratamento 

biológico e a extração de lamas em excesso, dependem da altura de elevação 

da bomba. A extração de lamas dos reatores de lamas ativadas também 

depende do tempo de retenção hidráulico. A recirculação nos leitos 

percoladores também depende da concentração afluente e da concentração-

objetivo à saída, da carga orgânica ou da carga hidráulica. Os valores de 

referência para a mistura em zonas arejadas, anóxicas e anaeróbias e em 

bacias de igualização dependem do tempo de retenção hidráulico, enquanto 

para a mistura rápida e floculação dependem do tempo de retenção e da 

temperatura. Em relação ao arejamento no tratamento biológico por lamas 

ativadas (Figura 5), os valores de referência são função da concentração de 

CBO5 afluente (CBO5), da produção de lamas e da transferência de oxigénio 

(N), que varia com o tipo de arejador (N0), da temperatura, do oxigénio 

dissolvido e da altitude. A produção de lamas varia com os sólidos suspensos 

no licor misto (X), a idade das lamas (θc) e o tempo de retenção hidráulico 

(θ). A Figura 5 apresenta os valores de referência do consumo de energia no 

arejamento e exemplifica a sua variação com a concentração afluente de 

wtRU03.1 – Consumo de energia [kWh/m3] 

Leitos percoladores (LP) Lamas ativadas (LA) 

● ≤ 0.185 + 1127/TW ≤ 0.280 + 1192/TW 

● 
]0.185 + 1127/TW; 

0.231 + 1409/TW[ 

]0.280 + 1192/TW; 

0.350 + 1490/TW[ 

● ≥ 0.231 + 1409/TW ≥ 0.350 + 1490/TW 
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CBO5. Por exemplo, para uma concentração afluente de 100 mg/L o consumo 

de energia de 100 Wh/m3 representa um desempenho insatisfatório, 

enquanto o mesmo consumo de energia com uma concentração afluente de 

200 mg/L corresponde a um desempenho bom. Esta avaliação permite 

identificar oportunidades de melhoria na operação diária das infraestruturas, 

ou ineficiências de equipamentos, permitindo apoiar a sua seleção e 

dimensionamento (Silva 2016). 

       
 

Figura 5. Valores de referência de consumo de energia no arejamento e exemplo da 
sua variação com a concentração afluente de CBO5 (adaptado de Silva 2016)  

3.4 Gestão de lamas 

A gestão das lamas é complexa e tem um custo significativo associado à 

deposição das lamas e ao consumo de energia e de floculante no tratamento 

das lamas. Os PI chave propostos cobrem a produção de lamas (wtBP01.1 

em kg/m3 e wtBP02.2 em kg/kg CBO5) e concentração em matéria seca 

(wtBO08 em % MS), o destino final e valorização, a conformidade da 

qualidade para uso agrícola e os gastos. Os PI complementares caracterizam 

a fiabilidade e o consumo de reagentes. Desenvolveu-se outro PI chave para 

avaliar a recuperação de fósforo, através da valorização das lamas e da água 

reutilizada na agricultura. Os resultados do estudo com as 17 ETAR foram 

usados para derivar os valores de referência dos PI em que estes valores não 

são inerentes à formulação do PI nem se baseiam na literatura. Foram 

analisados clusters por tipo de lama (primária, lama ativada, de leito 

percolador e mista), tipo de digestão e de desidratação e foram propostos os 

valores de referência para a produção de lamas e para o teor em matéria 

seca para dois clusters: ETAR com decantação primária, LA ou biofiltros, 

digestão anaeróbia de lamas e desidratação centrífuga; ETAR com sistemas 

LA, sem decantação primária, sem digestão anaeróbia e com desidratação 

centrífuga (Figura 6) (Silva et al. 2016a).  

Os PX chave correspondem à % MS após cada unidade de processamento e 

os PX complementares ao consumo de energia e às condições de operação 

que determinam estas concentrações (expressas em % MS). Os valores de 

referência são específicos para o método de tratamento e baseados na 

literatura. O sistema de PI e PX foi aplicado a uma ETAR e os resultados 

demonstraram que este diagnostica a situação e indica oportunidades e 

medidas de melhoria do desempenho da produção de lamas (Silva et al. 

2016a). 

Consumo de energia no 

arejamento (LA) [Wh/m3] 

Arejadores mecânicos 

● 
CBO5

0.68 N
 –  1.42 

Xθ

θc N
   

● 1.5 R200 ou 30 θ (o maior) 

● 2 R200 ou 40 θ (o maior) 
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Figura 6. Valores de referência de consumo de energia no arejamento e exemplo da 

sua variação com a concentração afluente de CBO5 (adaptado de Silva et al. 2016a) 

4 APLICAÇÃO  

Uma vez desenvolvida e calibrada a 3.ª geração do PAS para ETAR, validou-

se a sua aplicabilidade e flexibilidade em 8 ETAR que operam em diferentes 

contextos climáticos, capacidades e sequências de tratamento. Foram 

definidos cinco objetivos: i) avaliar a eficácia e fiabilidade da ETAR, o seu 

desempenho energético e a produção de lamas; ii) avaliar o desempenho 

operacional da sedimentação primária convencional e avançada; iii) 

comparar, para o mesmo afluente, os sistemas de lamas ativadas e leitos 

percoladores em termos de eficácia, desempenho energético e produção de 

lamas; iv) avaliar o desempenho energético global da ETAR e v) contribuir 

para melhorar o balanço de carbono em ETAR. De acordo com os objetivos, 

foram selecionados os conjuntos adequados de PI e PX (Silva 2016, Silva et 

al. 2016b). 

Finalmente aplicou-se todo o sistema de avaliação de desempenho ilustrando 

a abordagem passo a passo proposta para diagnóstico de oportunidades de 

melhoria contínua do desempenho de uma ETAR, utilizando os PI e PX em 

ciclos PDCA (“plan-do-check-act”, Figura 7).  

 

Figura 7. Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-act) adaptado para benchmarking de ETA 
(à direita) e a metodologia de aplicação do PAS (à esquerda) (adaptado de Silva 2016) 
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Os resultados do desempenho global para cada objetivo estão apresentados 

em gráficos de "donut" (Figura 8). Cada parte do "donut" representa um 

indicador chave, onde a fatia verde significa "bom" desempenho, amarelo 

desempenho "aceitável" e vermelho desempenho "insatisfatório". 

 

 

 

BP01.1 – Produção de lamas (kg/m3)  

BP01.2 – Produção de lamas (kg/kg CBO5) 

BP08 – Matéria Seca das lamas produzidas 

(%)  

RU03.1 – Consumo de energia (kWh/m3)  

RU03.2 – Consumo de energia (kWh/kg CBO5)  

WQ01 – Análises realizadas (%)  

WQ02 – Parâmetros analisados (%)  

WQ03.2 – Conformidade da água para 

descarga relativamente à qualidade 

(DL152/97, %) 

WQ03.3 – Conformidade da água para 

descarga relativamente à qualidade (DL 

236/98, %) 

ER01 - Eficiência volúmica (%) 

Figura 8. Vista geral do desempenho da ETAR em cada objetivo 
(adaptado de Silva 2016) 

5 CONCLUSÃO 

Na presente comunicação apresentou-se resumidamente a estratégia e a 

abordagem desenvolvida para cada objetivo de avaliação de desempenho de 

ETAR: eficácia, eficiência e fiabilidade, energia e gestão de lamas. A 

estratégia seguida consistiu em desenvolver ou selecionar a partir da 

segunda geração do PAS subconjuntos de indicadores e índices de 

desempenho de acordo com os objetivos, e demonstrar a flexibilidade do 

sistema de avaliação para diferentes objetivos, numa abordagem de 

diagnóstico de oportunidades de melhoria do desempenho, utilizando os PI e 

PX em ciclos PDCA (plan-do-check-act). A terceira geração do PAS permite 

estudar o efeito das variações de caudal e concentração poluente na 

operação de ETAR e no seu desempenho. Ajuda, assim, a suportar a tomada 

de decisão na gestão de afluências pluviais ou industriais, e na reabilitação 

das ETAR, em capacidade hidráulica e nível de tratamento. 
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RESUMO 

A ocupação crescente do território, o risco de aumento do nível do mar e a 

incerteza climática colocam às entidades gestoras dos serviços de águas que 

operam sistemas pluviais, unitários e pseudo-separativos, desafios 

crescentes, de natureza quantitativa (de controlo de inundações e dos seus 

efeitos) e de natureza qualitativa (de controlo de descarga de excedentes 

poluídos nos meios recetores). Neste artigo apresentam-se as principais 

intervenções estruturantes para o controlo de inundações na cidade de 

Lisboa, cuja caracterização mais detalhada se encontra em desenvolvimento 

e que foram planeadas no âmbito do Plano Geral de Drenagem de Lisboa 

(PGDL 2016-2030) recentemente concluído e aprovado pela Câmara 

Municipal de Lisboa (CML) em sessão de Câmara em 16 dezembro de 2015. 

Entre as intervenções estruturantes, foi considerada prioritária a construção 

de dois túneis, o túnel Monsanto-Santa Marta-Santa Apolónia e o túnel 

Chelas-Beato, a que este artigo dá especial relevo. 

Palavras-Chave – Alterações climáticas; desvio de caudais; drenagem pluvial; 

inundações.  
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ABSTRACT 

The growing land occupation, the risk of sea level rising and the climate 

uncertainty pose to the water services managing bodies, operating storm 

water, combined or partially separated sewer systems, growing challenges, 

both of quantitative (flood control and its effects) and qualitative (overflow 

control) nature. The present paper addresses the main structural 

interventions to be adopted for flood control in Lisbon city, which are 

currently being developed and detailed, and were planned under Lisbon 

Drainage Master Plan (PGDL 2016-2030), recently finalized and approved by 

Lisbon Municipality (CML) on the 16th of December, 2015. Under the PGDL 

several alternative interventions were analyzed for the different urban 

catchment basins. Priority was given to the construction of two tunnels: the 

Monsanto-Santa Marta-Santa Apolonia tunnel and Chelas-Beato tunnel. Such 

interventions are further detailed herein.  

 

Keywords – Climate changes; floods; flow diversion; storm water drainage. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cidade de Lisboa dispõe de um sistema de saneamento com redes 

separativas, pseudo-separativas e unitárias, redes ramificadas e redes 

malhadas, descarregadores, sistemas elevatórios e sifões invertidos, 

incluindo coletores de idades, secções e materiais bastante diversos, 

recebendo ainda a contribuição de efluentes de municípios vizinhos, 

sobretudo de Oeiras e da Amadora, com entidades gestoras diversas. A 

diversidade e limitação das infraestruturas e o crescimento não controlado da 

cidade torna a gestão das mesmas especialmente complexa. 

As situações de inundação ocorrem, em particular nas zonas baixas e planas 

da cidade, situadas a jusante de bacias hidrográficas de grande dimensão e 

com uma ocupação significativa, como é o caso das zonas baixas das bacias 

de Alcântara e de Chelas. As redes de drenagem destas áreas, junto ao 

estuário, estão sujeitas às marés e possuem uma reduzida disponibilidade 

gravítica para o escoamento dos caudais gerados a montante. A situação tem 

tendência a agravar-se devido à crescente ocupação de território e ao efeito 

das alterações climáticas, nomeadamente no que respeita ao aumento do 

nível médio de água do mar e ao aumento da probabilidade de ocorrência de 

eventos extremos de precipitação.  

Constituíram princípios orientadores do Plano Geral de Drenagem de Lisboa 

(2016-2030) a preocupação em desenvolver uma solução integrada de 

controlo das inundações, dotando a cidade de um conjunto de infraestruturas 

de drenagem estruturantes que a preparassem para os desafios do futuro.  

Desde o início do século que têm sido realizadas importantes intervenções 

para encaminhar as águas residuais domésticas da cidade para tratamento, 

tendo a situação da cidade de Lisboa melhorado significativamente nesse 

aspeto. Neste âmbito, é de realçar as intervenções nas frentes de drenagem 

entre o Largo Chafariz de Dentro e o Terreiro do Paço, entre o Terreiro do 

Paço, Cais do Sodré e Alcântara, e entre Algés e Alcântara, que incluíram a 

construção de emissários domésticos em “alta” e de descarregadores para 

controlo de caudal, a instalação de sistemas elevatórios e o alargamento de 

secção de descargas pluviais. Para além destas importantes intervenções nas 

frentes de drenagem das zonas baixas da cidade, também se procedeu à 

reabilitação de diversas infraestruturas noutros locais da cidade. Foram ainda 

instalados, a partir de 2010 e por parte da SIMTEJO S.A. (atual Águas de 

Lisboa e Vale do Tejo, AdLVT), udómetros e medidores de caudal, 

constituindo-se um sistema de monitorização que tem permitido uma gestão 

do sistema mais adequada às suas solicitações. 

Dadas as obras das últimas duas décadas na cidade de Lisboa, pode referir-

se que, em grande parte, se encontram resolvidos os problemas de poluição 

e contaminação dos meios recetores (fundamentalmente o estuário do rio 

Tejo), em tempo seco, dado que a rejeição se processa, regra geral, após 

tratamento secundário ou terciário, numa das três Estações de Tratamento de 

Águas Residuais da cidade (i.e. ETAR de Alcântara, ETAR de Chelas e ETAR de 

Beirolas).  

Nesse contexto, assume prioridade a construção de infra-estruturas e a 

organização de serviços que permitam a redução dos riscos de inundações e 

dos seus efeitos, aumentando a qualidade dos serviços e a proteção de 

pessoas e bens contra fenómenos extremos pluviosos na capital.  
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No âmbito deste artigo, dá-se ênfase especial às obras consideradas 

prioritárias, nomeadamente o túnel Monsanto-Santa Marta-Santa Apolónia, 

com cerca de 5 km de extensão e 5,5 m de diâmetro interior, e o túnel 

Chelas-Beato de cerca de 1 km de desenvolvimento, com diâmetro interior 

entre 4,5 e 5,5 m. 

2 DIAGNÓSTICO DO DESEMPENHO DO 

SISTEMA  

A área de interesse tem cerca de 10 240 ha e abrange todo o concelho de 

Lisboa e parcelas dos concelhos da Amadora, Oeiras e Loures, dividindo-se 

em quatro sistemas: Alcântara, Chelas, Beirolas e Bacias adjacentes. Estes 

sistemas integram um total de vinte e uma bacias hidrográficas. A maior 

bacia hidrográfica é a Bacia de Alcântara, que abrange parte da Amadora, e 

confina a oeste com as ribeiras de Oeiras e a este com Santa Apolónia. 

Embora com áreas menores, são de destacar as Bacias de Chelas (integra a 

zona de Madre Deus e Alta de Lisboa) e de Beirolas (que inclui Marvila e 

Parque das Nações). 

Foram vários os projetos e obras de drenagem levadas a cabo, 

nomeadamente nas décadas de 60 e 70 do século passado, que foram 

resolvendo alguns problemas de drenagem pluvial na cidade. No entanto, a 

progressiva evolução urbana e a degradação das infraestruturas têm 

contribuído para um aumento da vulnerabilidade do sistema à ocorrência de 

inundações, em particular na zona de Alcântara, Sete Rios, “Baixa de Lisboa” 

(Martim Moniz-Praça da Figueira e Rua de São José-Portas de Santo Antão e 

Rossio), bem como Xabregas. Mais recentemente, assumiram relevo as 

inundações que ocorreram a 22 de setembro e 13 de outubro de 2014. 

   
Figura 1. Registos de inundações na Praça de Espanha a 22 de setembro de 2014 (à 

esquerda) e em Alcântara a 13 de outubro de 2014 (à direita) 

A rede de drenagem do concelho de Lisboa totaliza cerca de 1 430 km, sendo 

que uma percentagem inferior a 15% apresenta um diâmetro equivalente 

superior a 1 m.  

A avaliação da capacidade de drenagem efetuada para caudais de ponta 

pluviais, considerando precipitações com período de retorno de 10 anos, 

permitiu verificar a existência de um número elevado de troços com 

capacidade de drenagem insuficiente. As situações de falta de capacidade 

hidráulica distribuem-se de forma homogénea pela cidade de Lisboa; porém, 

verifica-se que as zonas ribeirinhas apresentam uma maior densidade de 

troços em carga, o que ocorre geralmente devido à reduzida disponibilidade 

gravítica para o escoamento dos caudais gerados a montante e à influência 

da maré. A baixa de Alcântara e de Xabregas constituem zonas localizadas a 



 

87

 

jusante de bacias hidrográficas de grandes dimensões e, por ocorrência de 

eventos extremos de precipitação associados a situações de preia-mar, as 

infraestruturas de drenagem não têm capacidade para escoar os caudais 

afluentes, levando a extravasamentos e consequentes inundações. 

3 ESTRATÉGIA DE CONTROLO DAS 

INUNDAÇÕES E SOLUÇÕES PROPOSTAS 

Dada a dimensão dos problemas de drenagem da cidade de Lisboa, é 

necessária a implementação de intervenções de natureza estrutural de 

grande magnitude, que diminuam de forma significativa estes problemas. 

Tendo em conta as características da cidade de Lisboa, próprias de uma 

cidade antiga, consolidada e densamente ocupada no centro urbano, onde o 

turismo assume grande importância, foram considerados os seguintes 

princípios básicos orientadores na conceção das soluções: 

1) Ênfase no controlo dos riscos de inundação, tendo em conta o atual 

controlo da poluição em tempo seco, cujos efluentes passam quase 

integralmente por tratamento secundário ou terciário antes da rejeição. 

2) Preocupação em desenvolver soluções com impacto mínimo do ponto de 

vista social, nomeadamente com minimização de intervenção nas zonas 

mais urbanizadas e condicionadas da cidade. 

3) Preocupação em combinar soluções estruturantes, prioritárias, para 

aliviar as zonas baixas das grandes bacias hidrográficas (i.e. dois túneis 

para desvio de caudais), com intervenções complementares nas bacias e 

redes secundárias, igualmente necessárias ao controlo localizado das 

inundações. 

4) Regras e preocupações e/ou medidas compensatórias a implementar nas 

novas construções, de modo a evitar o aumento das áreas 

impermeabilizadas. 

Neste sentido, no âmbito do PGDL (2016-2030), foram propostas diversas 

medidas com vista à melhoria do desempenho do sistema de drenagem, que 

podem ser genericamente agrupadas nas seguintes categorias principais: 

1) Desvio de caudais – Para o controlo do risco de inundação em zonas 

críticas, recomenda-se a construção de dois túneis, nomeadamente, o 

túnel Monsanto-Santa Marta-Santa Apolónia (de diâmetro interno de 

5,5 m e 5 km de extensão, com início na Quinta José Pinto e descarga 

na zona de Santa Apolónia), e o túnel Chelas-Beato (com uma extensão 

de cerca de 1 km e diâmetro interno de 5,5 m). 

2) Soluções de controlo na origem de águas pluviais 

(bacias/reservatórios de amortecimento e trincheiras de infiltração) – 

Prevê-se a implantação de uma bacia de infiltração/retenção, a céu 

aberto, junto ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

(Monsanto), bem como na Ameixoeira. É ainda recomendada a 

implementação de soluções de controlo na origem baseadas em reserva 

e amortecimento de caudais no Parque da Quinta das Conchas e, 

possivelmente, na rotunda Baden-Powell (Av. de Berlim). É também 

proposta a construção de uma trincheira de infiltração no sopé de 

Monsanto. 

3) Reforço de capacidade de transporte da rede de drenagem – Dada 

a existência de problemas estruturais associados ao mau estado de 

conservação do sistema e à sua reduzida capacidade hidráulica, são 
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previstas diversas intervenções de substituição ou reabilitação de 

diferentes troços de coletores, praticamente em todas as bacias de 

drenagem de Lisboa. Recomenda-se que a substituição ou a reabilitação 

da rede de drenagem seja antecedida por inspeção cuidada, 

nomeadamente por CCTV, para aferir a magnitude da intervenção e qual 

a abordagem mais adequada. 

4) Redução de perdas de carga localizadas – Em determinados locais 

do sistema de drenagem de Lisboa, dada a configuração da rede, as 

perdas de carga localizadas são significativas levando, por vezes, ao 

extravasamento de caudais (mesmo sem que a capacidade hidráulica 

dos coletores seja atingida). É o caso do cruzamento da Rua do 

Telhal/Rua das Pretas com a R. de S. José/Av. da Liberdade, bem como 

no Martim Moniz/Praça da Figueira, na proximidade do Hotel Mundial, 

onde a rede de drenagem local tem que ser reconfigurada. 

5) Outras intervenções – No âmbito do PGDL foram previstas 

intervenções complementares, designadamente: reforço/substituição da 

drenagem superficial, com a construção de dispositivos intercetores de 

superfície (sarjetas de passeio e sumidouros de grades); execução de 

um programa de inspeção por CCTV e de atualização do cadastro; 

implementação de uma rede de monitorização de águas residuais que 

permita a recolha de dados de alturas de escoamento, de caudais de 

descarga e, eventualmente, de parâmetros de qualidade, em secções 

estratégicas; beneficiação de descargas no rio Tejo, com vista à redução 

das velocidades e, consequentemente, das perdas de carga localizadas; 

beneficiação do troço marítimo do caneiro de Alcântara; renovação da 

rede de drenagem; relocalização de estruturas/soluções urbanísticas; 

formação, capacitação e gestão de ativos. 

4 INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES PRE-

VISTAS PARA A CIDADE DE LISBOA 

A solução recomendada e aprovada no PGDL (2016-2030) inclui a construção 

de dois túneis de desvio de caudais. 

O túnel de drenagem Monsanto-Santa Marta-Santa Apolónia, com diâmetro 

interno de 5 500 mm e com 5 km de comprimento, desenvolver-se-á desde a 

Quinta José Pinto, na zona de Campolide (de forma a intercetar o Caneiro de 

Alcântara num troço imediatamente a jusante da confluência dos dois 

ramos), até à zona de Santa Apolónia, onde descarregará os caudais 

intercetados para o rio Tejo. O traçado deste túnel, que terá capacidade para 

escoar caudais superiores a 160 m3/s, para período de retorno de 100 anos, 

é apresentado na Figura 2. 

A obra de entrada no túnel (Figura 3), na interceção do Caneiro de Alcântara, 

está a ser concebida por forma a assegurar que os caudais domésticos e um 

volume inicial dos caudais pluviais, até cerca de 6 m3/s, continuam para 

jusante, de forma a afluírem à ETAR de Alcântara. O desvio dos caudais 

pluviais nesta secção permite aliviar toda a rede de coletores existentes a 

jusante da interceção, que dispõem assim de maior capacidade para escoar 

os caudais afluentes provenientes das bacias de jusante. Na obra de entrada 

está igualmente previsto um poço de grossos. 

No túnel, prevê-se a construção de duas câmaras de interceção (incluindo 

poço de grossos), na Rua de Santa Marta e na Av. Almirante Reis, com o 

objetivo de intercetar os principais coletores unitários atravessados pelo túnel 
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e de encaminhar os caudais pluviais para dois poços com quedas em vórtice, 

que possibilitarão uma queda controlada dos caudais intercetados para o 

interior do túnel.  

 
Figura 2. Traçado do túnel de drenagem Monsanto-Santa Marta-Santa Apolónia 

 
Figura 3. Obra de entrada do túnel de drenagem Monsanto-Santa Marta- 

Santa Apolónia 

Quer as câmaras quer os poços são obras de alguma complexidade, que 

ocupam áreas significativas, com grande profundidade de implantação e de 

difícil execução, por estarem localizadas em meio urbano onde o espaço 

disponível é escasso e devido à interferência com grandes infraestruturas 

(tais como o Metro, nomeadamente na zona da Av. Almirante Reis e em 

Santa Apolónia). Dado que os coletores intercetados são unitários, é 

importante que sejam construídas câmaras de interceção que desviem os 

caudais de tempo seco, por forma a que estes afluam aos descarregadores 

existentes e assim sejam conduzidos ao sistema intercetor que os transporta 

para a ETAR de Alcântara. Na Figura 4 e na Figura 5, respetivamente, 



 
 

        90

 

apresenta-se a implantação da câmara de interceção e do poço de queda de 

Santa Marta e a representação esquemática de um poço com queda em 

vórtice. 

 
Figura 4. Localização da câmara de interseção e poço com queda em vórtice 

na Rua de Santa Marta 

 
Figura 5. Representação esquemática e em modelo do poço com queda em vórtice 

(adaptada de Kellenberger, 1988) 

Na zona de descarga do túnel, em Santa Apolónia, prevê-se um alargamento 

progressivo da secção de modo a reduzir as velocidades de escoamento e a 

limitar as perdas de carga localizadas na descarga para o rio Tejo (Figura 6, 

desenvolvida sobre o Programa Base do Projeto Integrado de Enquadramento 

e Integração de Intervenção Artística – Obra de Arte para a Frente da 

Poço com queda
em vórtice

Câmara de
interceção

Queda em vórtice

Bacia de 
dissipação
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Estação de Santa Apolónia, 2015). Esta redução de velocidades é também 

importante dada a proximidade da secção de descarga com o Terminal de 

Cruzeiros, a fim de minimizar inconvenientes para as embarcações. A secção 

desde o túnel até à descarga deverá sofrer igualmente um estreitamento 

vertical, condicionado pela presença do metro. 

 
Figura 6. Localização e representação da obra de descarga do túnel Monsanto / Santa 

Marta / Santa Apolónia 

O segundo túnel (Figura 7), com cerca de 1 km de comprimento, entre 

Chelas e Beato, visa resolver fundamentalmente os problemas de inundações 

na zona de Xabregas, desviando os caudais provenientes do coletor da 

Estrada de Chelas. Prevê-se que o túnel tenha o mesmo diâmetro do primeiro 

de forma a aproveitar a máquina tuneladora.  

Prevê-se neste sistema a construção de três descarregadores de tempestade, 

a montante do túnel, para intercetar os caudais domésticos das bacias de 

Picheleira, Quartel e Chelas. A obra de entrada deste túnel será construída 

com base nos mesmos critérios adotados para o túnel Monsanto-Santa 

Marta-Santa Apolónia. 

Prevê-se na secção de saída do túnel, na zona do Porto de Lisboa em 

Xabregas, tal como previsto para o primeiro túnel, o alargamento da secção, 

para reduzir as velocidades de escoamento e limitar as perdas de carga 

localizadas na transição do túnel para o rio Tejo. 

Prevê-se neste sistema a construção de três descarregadores de tempestade, 

a montante do túnel, para intercetar os caudais domésticos das bacias de 

Picheleira, Quartel e Chelas. A obra de entrada deste túnel será construída 

com base nos mesmos critérios adotados para o túnel Monsanto-Santa 

Marta-Santa Apolónia. 

Prevê-se na secção de saída do túnel, na zona do Porto de Lisboa em 

Xabregas, tal como previsto para o primeiro túnel, o alargamento da secção, 
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para reduzir as velocidades de escoamento e limitar as perdas de carga 

localizadas na transição do túnel para o rio Tejo. 

 

Figura 7. Traçado em planta do túnel Chelas – Beato 

5 CONCLUSÕES 

O PGDL (2016-2030) apresenta um conjunto de intervenções estruturantes e 

complementares que visam controlar os problemas de inundação que 

ocorrem na cidade de Lisboa, sobretudo nas zonas baixas. Este plano inclui 

um diagnóstico dos principais problemas de drenagem e define as áreas onde 

a frequência e a dimensão das inundações, assim como os prejuízos sofridos 

pela população, justificam uma atenção particular. A baixa de Alcântara, o 

centro da cidade (i.e. Rossio, Rua de S. José, Portas de Santo Antão, Praça 

da Figueira e Martim Moniz) e a zona de Xabregas (Rua Gualdim Pais) foram 

identificadas como áreas de intervenção prioritária, a que acresce a zona do 

cruzamento da Avenida de Berlim com a Avenida Infante Santo.  

Como medida estruturante, recomenda-se a construção de dois túneis para 

desviar os caudais numa zona a montante dos locais de inundação, evitando 

que estes afluam às zonas baixas da cidade, onde a rede de drenagem, pela 

sua dimensão, reduzida inclinação dos coletores e por estar sob efeito da 

maré, apresenta uma capacidade de escoamento insuficiente.  

Neste artigo caracterizam-se as principais intervenções estruturantes para o 

controlo de inundações na cidade de Lisboa, designadamente o túnel 

Monsanto-Santa Marta-Santa Apolónia e o túnel Chelas-Beato. É dada ênfase 

às entradas e descargas dos túneis, bem como aos poços de descarga 

localizados na R. de Santa Marta e na Av. Almirante Reis, que se prevê que 

venham a dispor de câmara de interceção e poço de grossos (a montante) e 

de quedas em vórtice com ligação ao túnel. 
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