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Resumo 
Algumas iniciativas roadmapping têm vindo a ser desenvolvidas no sentido da definição 
de medidas e metas para a redução dos consumos energéticos e das emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE) na indústria da água. Neste artigo é apresentada uma 
descrição sumária de um roteiro para ser aplicado pelas entidades gestoras de sistemas 
de águas residuais, visando a realização do trabalho preparatório visando a sua 
participação pró-ativa naquelas iniciativas. O roteiro proposto engloba as seguintes 
atividades: formulação de cenários e de metas de redução de emissões de GEE; 
avaliação e seleção das medidas para atingir as metas de redução; sensibilização das 
entidades públicas para a necessidade da prevenção/criação de condições que, sendo 
externas ao domínio da atuação da entidade gestora, são essenciais para a 
implementação e eficácia das medidas de mitigação. Para apoio à implementação do 
roteiro e com base em abordagens inovadoras, é proposta uma ferramenta técnica que 
engloba metodologias para identificação e avaliação/seleção das medidas de mitigação 
mais custo-eficazes para fazer face aos cenários e metas de redução de emissões 
formuladas. 

Palavras-Chave: gases com efeito de estufa, mitigação, tratamento de águas 
residuais. 
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Abstract 
Some roadmapping initiatives have been developed towards the definition of measures 
and targets to reducing energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions in 
water industry. This paper presents a summary description of a roadmap to be applied by 
wastewater treatment system management entities, for carrying out the preparatory work 
regarding their pro-active involvement in those roadmapping initiatives. The proposed 
roadmap includes the following key activities: mitigation scenarios and GHG emissions 
reducing targets formulation; evaluation and selection of the most cost-effective 
measures to reach those targets; promoting stakeholders information and awareness 
aiming to prevent/create conditions that, although not depending directly on the action of 
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and to support the implementation of the roadmap, a tool involving methodologies for 
identification and evaluation/selection of the most cost-effective solutions and measures 
to reach the GHG emissions reduction targets is proposed. 
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1 Introdução  

O crescimento da concentração de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera, 
desde o início da era industrial, é causado pela atividade humana e tem conduzido a um 
aumento consistente da temperatura média global da atmosfera. A mitigação das 
emissões de GEE, por forma a manter a sua concentração na atmosfera em níveis que 
previnam um máximo de 2ºC para aquela subida de temperatura, é uma necessidade 
premente, reconhecida no Acordo de Copenhaga e reassumida nas conferências de 
Qatar 2012, Varsóvia 2013, Lima 2014 e Paris 2015. 

As alterações climáticas representam uma dupla ameaça para os serviços da água: 
 uma ameaça direta, associada à maior variabilidade da temperatura da atmosfera, ao 

agravamento dos fenómenos hidrológicos extremos e das suas consequências e à 
subida do nível do mar, com impactos negativos nas disponibilidades hídricas  e nas 
infraestruturas (vida útil, segurança e custos de investimento e exploração); 

 uma ameaça indireta, associada aos potenciais impactos negativos das medidas de 
mitigação das alterações climáticas nos outros setores da economia, centradas 
essencialmente na procura de novas fontes de energia e de novas formas de gestão 
energética que afetarão as disponibilidades de água e a sua procura. 

O uso crescente de hidroeletricidade e a produção de biofuel aumentarão a procura da 
água. A aposta na mobilidade elétrica requererá um enorme crescimento das atividades 
potencialmente muito poluentes associadas à extração e transformação de lítio e à 
produção e desembaraçamento final de baterias. A emergência de novas origens de 
energia poderá traduzir-se também no aumento da procura da água. Neste contexto, os 
serviços da água não poderão deixar de estar na linha da frente no confronto das 
alterações climáticas (na mitigação e na adaptação). 

A indústria da água no Reino Unido é responsável por cerca de 1% do total global das 
emissões de GEE (EA 2009). Algumas iniciativas roadmapping têm sido desenvolvidas 
no sentido da definição de roteiros para a redução do consumo energético e das 
emissões de GEE na indústria da água (Godinho 2015). Estas iniciativas, normalmente 
lançadas e coordenadas por entidades estatais, legisladoras e/ou reguladoras, requerem 
a participação pró-ativa das entidades gestoras dos serviços da água.  

Neste artigo é apresentada uma descrição sumária de um roteiro inovador, proposto em 
Godinho (2015), para a realização do trabalho interno das entidades gestoras, visando a 
sua preparação para a participação naquelas iniciativas roadmapping. O roteiro pretende 
respostas para as seguintes questões, essenciais para aquela participação: 
 os cenários e metas de redução de emissões formuladas no âmbito das iniciativas 

roadmapping são realísticas e socialmente sustentáveis? 
 que propostas alternativas pode a entidade gestora formular? 
 que condições externas devem ser salvaguardadas para prevenir a possibilidade do 

alcance dessas metas? 

O roteiro proposto incide especificamente no tratamento de águas residuais, 
considerando-se interessante o seu alargamento a todo o ciclo urbano da água. 

2 Âmbito e objetivos do roteiro proposto 

O roteiro proposto visa os seguintes objetivos essenciais: 
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a) Formulação de cenários e de metas de redução de emissões de GEE, por iniciativa 
individual da entidade gestora ou no âmbito da sua participação em iniciativas 
roadmapping lançadas e coordenadas por entidades estatais; 

b) Avaliação das emissões de GEE associadas às atividades e processos inerentes ao 
tratamento de águas residuais; 

c) Avaliação das soluções para a redução de emissões (medidas, opções de gestão, 
metas alcançáveis, custos), tendo em vista a obtenção da informação necessária 
para a participação da entidade gestora nas iniciativas referidas na alínea a) acima; 

d) Seleção do conjunto de medidas mais custo-eficaz, a aplicar ao conjunto de ETAR da 
entidade gestora, para atingir as metas de redução formuladas; 

e) Avaliação do impacto socioeconómico desse conjunto de medidas; 
f) Identificação de constrangimentos visando a adoção, pela entidade gestora, de um 

papel de consciencialização das entidades legisladoras e reguladoras para a 
necessidade de adoção de políticas que previnam as condições propiciadoras da 
implementação e da eficácia das medidas mais custo-eficazes; 

g) Obtenção de informação técnica e económica essencial para a gestão mais eficiente 
dos sistemas. 

O roteiro proposto em Godinho (2015) contempla metodologias para abordagem dos 
objetivos referidos nas alíneas a), e) e f) acima. Visando a abordagem dos objetivos 
referidos nas alíneas b), c) e d), é proposta uma ferramenta técnica de apoio à 
implementação do roteiro.  

A Figura 1 mostra a interface entre as principais atividades a desenvolver pelas 
entidades gestoras, no âmbito do seu trabalho interno (zona inferior da figura), e as 
atividades a desenvolver no âmbito de uma iniciativa roadmapping coordenada por 
entidades legisladoras e reguladoras (zona superior da figura). A metodologia proposta 
para o desenvolvimento do roteiro é baseada essencialmente em análises de forecasting 
para a formulação de cenários e metas de redução de emissões de GEE, e em análises 
de backcasting para a identificação das soluções de mitigação mais custo-eficazes. 

 
Figura 1. Diagrama concetual do roteiro proposto (Godinho 2015) 
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A implementação de algumas das medidas de mitigação mais eficazes (valorização do 
biogás, cogeração, uso de fontes renováveis de energia, valorização de lamas no solo, 
reutilização de águas residuais) pode ser confrontada com constrangimentos e 
obstáculos cuja identificação é um dos principais objetivos da análise backcasting.  

3 Formulação de cenários e metas de redução de 
emissões de GEE 

Os cenários e metas de redução de emissões de GEE a considerar resultarão de 
análises de forecasting tendo em conta: 
 os planos de ação e os acordos nacionais e comunitários em vigor no âmbito da 

mitigação das alterações climáticas; 
 os cenários e metas que vêm sendo adotados noutros países que se encontram num 

estado mais avançado na mitigação das emissões de GEE no setor da água; 
 o Comercio Europeu das Licenças de Emissão (CELE) e as previsões da sua 

evolução; 
 a legislação, as diretivas e as políticas nacionais e comunitárias nos domínios da 

água (Diretiva – Quadro da Água) e das alterações climáticas. 

As metas de redução de emissões nas ETAR de um sistema de águas residuais poderão 
ser orientadas, nos cenários e metas de redução, para as intensidades de emissão 
(kgCO2e/m3 de águas residuais tratadas) ou para as emissões em valor absoluto 
(tCO2e/ano). No caso das intensidades de emissão, as metas poderão apontar para uma 
percentagem de redução em determinado horizonte temporal e tomando determinado 
ano por referência (por exemplo reduzir, até 2020, em 20% as intensidades de emissão 
verificadas em 2010). Uma meta de redução estabelecida em valor absoluto poderá ser 
traduzida pela redução, até um determinado ano horizonte (e.g. 2020), das emissões de, 
por exemplo, 500 tCO2e/ano, relativamente a um determinado ano de referência. 

A situação de referência, que servirá de baseline, poderá ser o nível de emissões num 
ano passado (meta representada pelo segmento BC da Figura 2), ou o nível de emissões 
que ocorreria no ano horizonte temporal (da meta em análise) se nenhuma medida de 
redução fosse adotada (segmento AC da Figura 2). 

 
Figura 2. Redução de emissões de GEE proporcionada por uma medida de mitigação  

(Godinho 2015) 
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4 Ferramenta técnica proposta 
4.1 Avaliação de emissões de GEE associadas ao tratamento de águas 

residuais 
De acordo com as metodologias de classificação estabelecidas, designadamente no 
âmbito do Protocolo de Quioto, as emissões de GEE devem ser classificadas nos 
seguintes campos ou domínios (scope): 
scope 1 – emissões diretas geradas na ETAR, resultantes de processos de tratamento 
das águas residuais (biológicos ou físico-químicos) ou de queima de combustíveis 
fósseis; 
scope 2 – emissões indiretas associadas à produção, no exterior, da energia elétrica 
consumida na ETAR (energia elétrica comprada);  
scope 3 – emissões indiretas associadas a atividades desenvolvidas no exterior e sem 
nenhum controlo ou influência por parte da entidade gestora da ETAR. 

As principais emissões de GEE associadas ao tratamento de águas residuais são as 
seguintes: 
 dióxido de carbono (CO2), associadas às seguintes atividades e processos: 

- oxidação biológica de matéria orgânica carbonácea por microrganismos aeróbios, 
em processos na ETAR – emissões  que, de acordo com as metodologias 
propostas pelo IPCC (IPCC 2006), pela sua origem biogénica, não serão 
contabilizadas, devendo, contudo, ser objeto de avaliação e reporte (scope 1); 

- produção externa da energia elétrica consumida na ETAR (scope 2); 
- queima direta de combustíveis fósseis (scope 1); 
- transporte de reagentes e de subprodutos (scope 3); 
- produção externa de reagentes e materiais utilizados no tratamento de águas 

residuais (scope 3); 
 metano (CH4), associadas aos seguintes processos: 

- decomposição anaeróbia de matéria orgânica carbonácea, em processos na ETAR 
(scope 1); 

- decomposição anaeróbia das lamas nos aterros recetores das mesmas e no 
tratamento dos lixiviados gerados nos aterros (scope 3); 

- decomposição anaeróbia em solos recetores de lamas quando, excecionalmente, 
ocorrem ambientes anaeróbios (scope 3); 

- processos de incineração de lamas (scope 1); 
 óxido nitroso (N2O), associadas aos seguintes processos: 

- processos biológicos de nitrificação/desnitrificação em processos na ETAR (fase 
líquida, fase sólida e desodorização) (scope 1); 

- processos de nitrificação/desnitrificação no tratamento dos lixiviados gerados em 
aterros recetores das lamas de depuração (scope 3); 

- processos biológicos nos meios recetores (solo e água) de águas residuais 
tratadas. 

As emissões dos diferentes GEE são objeto de transformação em emissões de CO2 
equivalente, usando como fatores de transformação a relação entre os potenciais de 
aquecimento global dos dois gases: aquele cujas emissões se pretende transformar em 
equivalentes de carbono e o CO2. 

Em Godinho (2015) são propostas, com base em pesquisa bibliográfica complementada 
com abordagens inovadoras, metodologias e formulações para a avaliação das emissões 



 

 
11 
 

 
 

 

de GEE associadas às atividades e processos desenvolvidos em torno do funcionamento 
de uma ETAR. É proposto, também, um modelo de cálculo automático, em Excel, para a 
aplicação das formulações propostas e para a avaliação das emissões de GEE de uma 
determinada ETAR, em função da sua linha processual. 

Em IPCC (2006) são propostas Guidelines para contabilização nacional das emissões de 
GEE (o volume 5 contempla dois capítulos dedicados ao tratamento de águas residuais). 

Em CCME (2009) é proposto um modelo de cálculo direcionado para o cálculo das 
emissões das atividades associadas à gestão de biossólidos. 

4.2 Avaliação das reduções de emissões necessárias face às metas 
formuladas 

Tendo em conta a avaliação das emissões de GEE do sistema de águas residuais, atuais 
e futuras (previsão de evolução face aos caudais e cargas poluentes a tratar), serão 
avaliadas as necessidades de redução dessas emissões para fazer face aos cenários e 
metas de redução admitidas, nos respetivos anos horizonte. 

4.3 Medidas elegíveis para redução de emissões de GEE 
A avaliação das medidas elegíveis para redução das emissões de GEE, em termos do 
seu potencial de redução e dos custos associados, será efetuada, num primeiro passo, 
individualmente para cada uma das ETAR integrantes do sistema de águas residuais. 
Num segundo passo será determinado o conjunto de medidas, a aplicar globalmente ao 
conjunto de ETAR, discriminadas por ETAR, que permitirão alcançar a redução requerida 
ao mais baixo custo (conjunto de medidas mais custo-eficaz).  

Tendo em vista a aplicabilidade da metodologia proposta para a seleção do conjunto de 
medidas mais custo-eficaz (adiante descrita), as medidas serão consideradas tipificadas 
da seguinte forma: 
 medidas do tipo M1 – melhoria da eficiência energética na ETAR, quer em termos 

do uso das diferentes fontes de energia, quer em termos da gestão dos processos de 
tratamento e da gestão dos sistemas/instalações (melhorias na operação e 
manutenção); 

 medidas do tipo M2 – implementação ou maximização da valorização agrícola das 
lamas, visando a redução do seu lançamento em aterro e potenciando a reciclagem 
de nutrientes e materiais; 

 medidas do tipo M3 – melhoria da linha processual de tratamento da ETAR, 
priorizando os processos menos emissores e privilegiando aqueles que permitam a 
recuperação da energia incorporada nas águas residuais; 

 medidas do tipo M4 – implementação ou maximização da reutilização das águas 
residuais tratadas, visando as reduções de emissões propiciadas pela eliminação das 
descargas de águas residuais nos meios recetores, pela poupança de energia, pela 
reciclagem de nutrientes e pelo aumento do sequestro do carbono no solo regado 
com águas reutilizadas; 

 medidas do tipo M5 – utilização de fontes de energia renováveis para satisfação das 
necessidades da ETAR. 

Se existirem planos, programas ou legislação que imponham determinadas medidas, as 
quais deverão ser obrigatoriamente implementadas na ETAR, independentemente da 
sua eficácia de custos, tais medidas serão classificadas no tipo M0.  
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4.4 Avaliação da redução de emissões de GEE proporcionada por cada 
medida elegível 

A redução de emissões proporcionada por cada medida elegível, em cada uma das 
ETAR do sistema de águas residuais, no ano horizonte em análise, será estimada 
através da subtração, ao valor das emissões esperadas nesse ano sem a medida de 
redução em análise (ponto A da Figura 3), do valor das emissões esperadas nesse 
mesmo ano considerando a medida de redução implementada (ponto D da Figura 3). O 
segmento AD da Figura 3 representa a redução de emissões proporcionada pela medida 
em avaliação. 

A implementação das medidas de redução de emissões pode provocar emissões 
temporárias de GEE não negligenciáveis, associadas aos trabalhos de construção e ao 
fabrico, transporte e montagem dos equipamentos e materiais utilizados. O tratamento 
destas emissões temporárias, em conjunto com as emissões operativas (associadas às 
atividades e processos inerentes ao tratamento de águas residuais) que evoluem ano a 
ano em função dos caudais e cargas a tratar, apresenta alguma dificuldade. Para 
ultrapassar esta dificuldade, é proposta uma metodologia que consiste essencialmente 
em dividir o valor das emissões temporárias pelo número de anos do período de vida útil 
das instalações incluídas na medida de redução (por exemplo 40 anos para a construção 
civil e 10 anos para os equipamentos). 

Com o desenvolvimento do mercado do carbono, as emissões de GEE podem ser 
tratadas, do ponto de vista económico, como qualquer outro bem. Assim, é proposta a 
consideração de uma taxa de desconto do tempo para efeito da divisão atrás referida, 
sendo as emissões temporárias em análise transformadas em anuidades. 

A redução líquida de emissões de GEE proporcionada por uma medida de redução, 
tendo em conta as emissões temporárias associadas à sua implementação, será dada 
pelo segmento AC da Figura 3. 

 
Figura 3. Conceito de redução líquida de emissões de GEE (Godinho 2015) 
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4.5 Estimativa dos custos das medidas elegíveis 
Os custos de investimento e exploração (ao longo do período de observação da análise) 
associados a uma medida de redução serão estimados através da subtração das 
seguintes duas curvas: 
 curva de evolução, ao longo dos anos, dos custos estimados de investimento e 

exploração da ETAR, considerando a implementação da medida de redução em 
análise; 

 curva (de referência) de evolução dos custos de investimento e exploração da ETAR, 
sem implementação da medida de redução. 

Esta subtração traduz-se numa curva de evolução de diferenciais de custos, ao longo 
dos anos do período de observação. A atualização desta curva, considerando uma 
determinada taxa de desconto do tempo, dará o custo atualizado líquido da medida em 
análise. 

No que respeita aos custos de investimento, os diferenciais serão normalmente positivos. 
Já no que se refere aos custos de exploração, aqueles diferenciais poderão ser positivos 
(se a medida se traduzir em acréscimo de custos), ou negativos (se a implementação da 
medida se traduzir em ganhos ou poupanças nos custos de exploração). 

A metodologia proposta para a seleção do conjunto de medidas mais custo-eficaz 
requere a determinação do custo específico atualizado líquido de cada medida elegível. 
Este valor será obtido dividindo o custo atualizado líquido da medida pelo valor da 
redução de emissões proporcionada pela medida no ano horizonte da meta de redução 
em análise, valor expresso, por exemplo, em euro/(t CO2e/ano). 

4.6 Seleção das medidas de redução 
O passo seguinte será a determinação do conjunto de medidas a adotar, ETAR a ETAR, 
para atingir a meta de redução de emissões formulada globalmente para o conjunto de 
ETAR geridas pela entidade gestora. 

Nesta determinação serão adotados dois critérios. O primeiro consistirá na priorização 
das medidas impostas por legislação ou planos ou programas, nacionais ou comunitários 
(medidas do tipo M0). O segundo será um critério económico e consistirá na priorização 
das medidas mais custo-eficazes para atingir a meta de redução de emissões em 
análise, por forma a atingir a solução global ótima. 

Ordenando as medidas elegíveis por ordem crescente do seu custo específico atualizado 
líquido (matriz de seriação das medidas), é possível selecionar sequencialmente as 
medidas até se atingir o valor acumulado de redução líquida de emissões que ultrapasse 
o valor da meta de redução em análise, obtendo-se, assim, o conjunto de medidas mais 
custo-eficaz. No Quadro 1 é apresentado um exemplo de uma matriz de seriação e uma 
ilustração esquemática da forma de selecionar o conjunto de medidas a adotar.  

No caso de uma eventual futura aplicação ao setor da água de uma taxa de emissão de 
carbono, a análise de custo-eficácia descrita poderá, em face da possibilidade de 
valorizar monetariamente as emissões, ser complementada com uma análise de custo-
benefício (ACB). Esta ACB visará a comparação de diferentes conjuntos de medidas de 
redução elegíveis e capazes de atingir a meta em análise, através da comparação, por 
exemplo, da sua taxa interna de rentabilidade. Neste caso de uma ACB haverá que 
valorizar todas as emissões (e todas as reduções de emissões proporcionadas pelas 
medidas em análise) ao longo do período de observação, e não considerar apenas a 
redução de emissões no ano horizonte da meta de redução como acontece na análise 
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de custo-eficácia proposta. Mas esta valorização só será possível ou interessante no 
caso de uma futura aplicação ao setor da água de taxa de emissão de GEE. 

Quadro 1. Seleção das medidas de redução de emissões de GEE (adaptado de Godinho 2015) 

 

4.7 Avaliação do impacto socioeconómico 
O impacto social das metas de redução de emissões formuladas (por iniciativa individual 
da entidade gestora ou durante as iniciativas roadmapping) será avaliado através da 
estimação do impacto dos custos do conjunto das medidas de redução (conjunto de 
maior eficácia de custos) no valor da tarifa de saneamento a pagar pela população 
servida. A disponibilidade desta informação será determinante para a participação 
proactiva da entidade gestora nas iniciativas roadmapping, na medida em que permite 
confrontar as metas de redução formuladas com os decorrentes impactos sociais e, 
assim, avaliar o realismo e a sustentabilidade dessas metas. 

5 Informação e consciencialização das entidades 
públicas  

A viabilidade e a eficiência das medidas e ações para minimizar o consumo energético e 
as emissões de GEE associadas ao tratamento de águas residuais dependem de um 
conjunto de condições externas não controladas pelas entidades gestoras dos sistemas 
de águas residuais. A eficiência de uma ETAR, relativamente ao consumo energético e 
às emissões de GEE, pode ser significativamente afetada pelas características das 
águas residuais afluentes à instalação, das seguintes formas: 
 uma excessiva variabilidade das características qualitativas e quantitativas; 
 a presença de materiais inertes afetando o funcionamento hidráulico e a operação 

dos sistemas; 
 a presença de determinados elementos e substâncias poluentes cuja remoção das 

águas residuais implica processos muito consumidores de energia e de materiais; 
 a presença de condições de toxicidade para os processos biológicos responsáveis 

pelo tratamento das águas residuais, causando perdas de eficiência. 

A valorização das lamas no solo e a reutilização das águas residuais tratadas são 
medidas muito eficazes para a mitigação das emissões de GEE. Contudo, a viabilidade 
destas práticas depende de certas condições, principalmente de uma adequada 
qualidade das lamas produzidas na ETAR e das águas residuais tratadas. Certos 
poluentes não são elimináveis das águas residuais com processos de tratamento 
convencionais e socialmente sustentáveis e outros são simplesmente transferidos das 
águas residuais para as lamas produzidas. O controlo da qualidade das afluências às 
ETAR, com incidência especial nos metais pesados, nos elementos e substâncias 
tóxicas e na salinidade, assume, por isso, um papel determinante na viabilização da 
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reutilização e da valorização das lamas e, assim, na mitigação das emissões de GEE no 
tratamento de águas residuais. 

A qualidade das águas residuais afluente às ETAR depende do 
comportamento/desempenho dos seguintes agentes: 
 consumidores de água e utilizadores dos sistemas de águas residuais (cidadãos 

individuais, municípios e utilizadores industriais): 
 entidades legisladoras que emitem legislação relacionada com o ordenamento do 

território, com o uso da água e com a utilização dos serviços de drenagem de águas 
residuais; 

 autoridades públicas responsáveis pela definição e implementação de políticas de 
ordenamento do território e de planeamento da utilização dos recursos hídricos e da 
energia; 

 entidades reguladoras do setor. 

Uma das atividades mais importantes a desenvolver pelas entidades gestoras no âmbito 
do roteiro proposto será a informação e consciencialização destes agentes para a 
necessidade de comportamentos, atitudes e políticas que, para além de contribuírem 
para a minimização dos consumos energéticos e das emissões de GEE, viabilizem a 
implementação e otimização das medidas de mitigação mais custo-eficazes. 

6 Conclusões 

Neste artigo apresenta-se, de forma resumida, uma metodologia a ser aplicada por uma 
entidade gestora de um sistema de tratamento de águas residuais, visando dois 
objetivos essenciais:  
 a otimização da sua atividade, dos pontos de vista da energia e dos processos, para 

minimização dos consumos energéticos e das emissões de GEE;  
 a obtenção da informação necessária para a entidade gestora poder participar 

proactivamente nas iniciativas roadmapping, lançadas e coordenadas por entidades  
reguladoras e legisladoras visando a mitigação das alterações climáticas. 

Dado o cariz inovador e a complexidade e pluridisciplinaridade de conhecimentos 
requerida por algumas das matérias versadas, algumas das abordagens e metodologias 
propostas não são consideradas definitivas, carecendo ainda de reflexão futura.  

A ferramenta técnica proposta carece ainda de desenvolvimento e investigação/reflexão, 
devendo ser entendida como um contributo para o estabelecimento de metodologias e 
formulações consensuais para a avaliação das emissões de GEE no tratamento de 
águas residuais e para a avaliação/seleção das medidas e ações para a sua mitigação.  
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Tratamento de água com carvão ativado 
em pó/microfiltração cerâmica 
(PAC/MF) – quando e onde? 
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b Águas do Algarve S.A, Rua do Repouso 10, 8000-302 Faro, Portugal 

Resumo 
No projeto LIFE Hymemb foi desenvolvido um protótipo de adsorção com Carvão Ativado 
em Pó e Microfiltração cerâmica (PAC/MF) que esteve a operar continuamente, durante 
um ano e meio, na estação de tratamento de água (ETA) de Alcantarilha para demonstrar 
a eficácia, fiabilidade e eficiência deste processo em particular no controlo de fármacos, 
pesticidas, cianotoxinas, vírus e protozoários na água para consumo humano. O 
protótipo aliou a tecnologia de membranas de baixa pressão, a microfiltração com 
membranas cerâmicas, emergente na Europa mas ainda não utilizada em Portugal, com 
a adsorção a PAC, aplicado “à medida” da qualidade da água a tratar. Neste artigo 
apresentam-se os principais resultados operacionais e de qualidade de água tratada que 
permitem fundamentar as respostas a quando e onde usar a tecnologia PAC/MF. Com o 
projeto LIFE Hymemb ficou provado que, na eventual presença dos contaminantes na 
água a tratar, a tecnologia PAC/MF permitirá atingir, com elevada fiabilidade, níveis de 
qualidade superiores a um tratamento convencional, com consumos energéticos de 
0,05 kW/m3 e um gasto total estimado (investimento e operação) em 0,08-0,12 €/m3 para 
tratar 100000 m3/dia. 

Palavras-Chave: PAC/MF, microfiltração, membranas cerâmicas, LIFE Hymemb, 
microcontaminantes. 
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Water treatment with powdered activated 
carbon/ceramic microfiltration (PAC/MF) 
– when and where? 
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b Águas do Algarve S.A, Rua do Repouso 10, 8000-302 Faro, Portugal 

Abstract 
In LIFE Hymemb project a hybrid PAC/MF (powdered activated carbon adsorption and 
ceramic microfiltration) prototype was developed for a 1.5-year field test in Alcantarilha 
water treatment plant (Algarve, Portugal) and to demonstrate the process effectiveness, 
reliability and efficiency against pharmaceuticals, pesticides, cyanotoxins, viruses and 
protozoan (oo)cysts in drinking water. PAC/MF combines a low-pressure membrane 
technology, microfiltration with ceramic membranes, emerging in Europe but not yet used 
in Portugal, with PAC adsorption, tailored to fit the intake water quality. This article 
summarizes the most relevant results of PAC/MF operation and treated water quality that 
support the answers to when and where using PAC/MF technology. LIFE Hymemb 
demonstration proved that, when in the presence of the above mentioned contaminants, 
this technology will ensure high effectiveness and reliability with superior water quality 
than conventional treatment with an energy consumption of 0.05 kW/m3 and an estimated 
total cost (investment and operation) of 0.08-0.12 €/m3 to treat 100000 m3/day. 

Keywords: PAC/MF, microfiltration, ceramic membranes, LIFE Hymemb, 
microcontaminants. 

doi: 10.22181/aer.2017.0202 
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1 Introdução  

Um dos novos desafios na produção de água para consumo humano prende-se com a 
ocorrência de flutuações severas da quantidade e qualidade de água disponível, 
situação com tendência para se agravar em resultado das alterações climáticas. O mês 
de setembro de 2017 em Portugal Continental foi o mais seco dos últimos 87 anos e, de 
acordo com o índice meteorológico de seca PDSI, a 30 de setembro 81,0 % do território 
estava em seca severa e 7,4 % em seca extrema (IPMA 2017) e, das 60 albufeiras 
monitorizadas, 23 tinham disponibilidades inferiores a 40 % da capacidade de 
armazenamento de água (SNIRH 2017). Reflexo desta realidade é a preocupação 
crescente com a presença de microcontaminantes como pesticidas, cianotoxinas e 
fármacos em massas de água, devido aos seus potenciais efeitos nocivos na saúde e no 
ambiente, designadamente, elevada toxicidade, aumento do risco de cancro, 
desregulação endócrina e desenvolvimento de resistência bacteriana a antibióticos. 

O contributo da agricultura como fonte de contaminação difusa por nutrientes e 
pesticidas continua a ser significativo, sendo que o fósforo é um parâmetro crítico para o 
desenvolvimento de florescências de cianobactérias (Carvalho et al. 2013), produtoras 
de cianotoxinas. Por outro lado, é conhecido que as estações de tratamento de águas 
residuais são um dos principais focos pontuais de contaminação de massas de água por 
fármacos (Rodriguez et al. 2016) e fósforo, o que é particularmente preocupante durante 
os períodos de seca, já que poderá acentuar uma diluição insuficiente da água residual 
tratada descarregada em ribeiras e lagos e eventual contaminação de fontes de água 
potável.  

Muitos microcontaminantes, por exemplo os fármacos, não estão ainda legislados na 
União Europeia, mas os avanços em métodos analíticos e estudos causa-efeito e os 
resultados da vigilância ambiental (Diretiva 2013/39/UE) estão a chamar a atenção dos 
reguladores. A diretiva de qualidade da água (DQA) foi recentemente revista de forma a 
atualizar as especificações dos métodos de análise de diversos parâmetros e a 
incorporar aspetos relativos à avaliação do risco prevista nos planos de segurança da 
água (Diretiva (EU) 2015/1787 de 6 outubro) e por via dos quais a lista de parâmetros 
pode ser alargada a microcontaminantes não legislados. O processo de revisão da DQA 
continua no âmbito do envelope Europeu sobre Economia Circular e, em face dos 
cenários de qualidade da água bruta para 2030 e 2050 que foram estabelecidos 
considerando os efeitos das alterações climáticas e a emissão de contaminantes 
emergentes pelo setor doméstico, designadamente fármacos, devido à crescente 
utilização de medicamentos, discute-se a atualização de parâmetros e valores limite, a 
promoção da avaliação do risco e a implementação de planos de segurança da água e a 
proposta de normas europeias harmonizadas sobre materiais e produtos em contacto 
com a água. É também expetável, num futuro próximo, legislação europeia sobre 
reutilização de água (EU 2017). 

As alterações climáticas e a evolução da legislação são assim importantes estímulos 
para uma atualização tecnológica das estações de tratamento de água (ETA) 
convencionais que foram concebidas sobretudo para o controlo de microrganismos e 
turvação e que, mesmo otimizadas, apresentam limitações no controlo de 
microrganismos resistentes à oxidação química (e.g. (oo)cistos de protozoários), matéria 
orgânica natural e subprodutos de oxidação/desinfeção (e.g. trihalometanos) e 
microcontaminantes de médio-baixo peso molecular (e.g. pesticidas, cianotoxinas e 
fármacos) (Snyder et al. 2007, Rosa et al. 2009).  

Para controlar esses contaminantes será necessário introduzir novas tecnologias nas 
ETA convencionais, complementando ou substituindo o tratamento convencional. 
Embora a seleção e otimização da tecnologia deva ser realizada caso a caso são 
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valorizadas múltiplas barreiras físicas. Deste modo, o processo integrado de adsorção 
em carvão ativado em pó/microfiltração cerâmica (PAC/MF), em foco no projeto LIFE 
Hymemb (2014-2016), surge como um candidato bastante interessante (Stoquart et al. 
2012). 

Os processos híbridos de membrana são candidatos muito bons para superar estes 
desafios devido à sua resiliência às flutuações na qualidade da água, capacidade de 
reter partículas, tais como (oo)cistos de protozoários e bactérias, quando é utilizada 
microfiltração direta, ou partículas, matéria orgânica natural (NOM) e microcontaminantes 
dissolvidos quando se utiliza PAC/MF. Este processo híbrido tem apresentado resultados 
promissores no controlo de microcontaminantes (Campinas & Rosa 2010a, Margot et al. 
2013, Lowenberg et al. 2014) e no controlo da colmatação irreversível da membrana 
(Campinas & Rosa 2010b). Por outro lado, este processo híbrido tem sido testado 
sobretudo a uma escala laboratorial, em ambiente controlado e ensaios de curta 
duração. São assim ainda necessários estudos e uma ampla demonstração da sua 
capacidade, custo-eficácia e sustentabilidade à escala piloto, em condições reais de 
operação com diferentes águas. 

Um dos pilares de inovação do projeto LIFE Hymemb foi a utilização de membranas 
cerâmicas de microfiltração, emergentes na Europa e ainda não utilizadas em Portugal. 
Em comparação com as membranas poliméricas tradicionais, as membranas cerâmicas 
representam um investimento inicial superior mas são melhores candidatas para 
utilização em PAC/MF, aliando muito baixas pressões de trabalho (< 0,5 bar) a elevada 
resistência mecânica, química e térmica, com vantagens significativas em termos da 
limpeza da membrana (permitem elevadas doses de oxidante, e.g. cloro e ozono), 
capacidade de processamento de elevada carga de sólidos e tempo de vida 2 a 5 vezes 
superior. Permitem ainda fluxos elevados, elevada recuperação de água e baixo 
consumo de energia (Viegas et al. 2015a). 

O LNEC, na Unidade de Qualidade e Tratamento de Água (UQTA), desenvolveu um 
protótipo PAC/MF, à escala piloto (Viegas et al. 2015b), que esteve a operar 
continuamente, durante um ano e meio, na ETA de Alcantarilha, explorada pela Águas do 
Algarve S.A, para demonstrar a eficácia, fiabilidade e eficiência deste processo, em 
particular, para controlo de fármacos, pesticidas, cianotoxinas, vírus e protozoários na 
água para consumo humano.  

Tratando-se de um processo inovador, pretendia-se responder às perguntas “quando”, 
“onde” e “como” usar PAC/MF. O presente artigo partilha alguns dos principais resultados 
operacionais e de qualidade da água tratada obtidos durante a demonstração LIFE 
Hymemb, de modo a consubstanciar as respostas às duas primeiras questões, as quais, 
com a questão “como”, se encontram mais desenvolvidas nas Technical Guidelines of 
PAC/MF for Drinking Water Production (Campinas et al. 2016) e no Layman’s Report 
(Rosa et al. 2016), ambos disponíveis no website do projeto (www.life-hymemb.eu/).  

2 Parte experimental 
2.1 Contaminantes-alvo  
Os contaminantes-alvo da demostração PAC/MF foram fármacos, pesticidas, 
cianotoxinas, vírus e protozoários, tendo sido efetuada uma seleção de compostos 
(Campinas et al. 2016).  

Para a seleção dos microcontaminantes foi utilizada uma metodologia multicritério 
desenvolvida na UQTA/LNEC, que teve por base a sua ocorrência, resistência ao 
tratamento convencional, risco para a saúde/ambiente, presença nas listas de 
substâncias prioritárias ou de vigilância da Diretiva 2013/39/UE, diversidade química 

http://www.life-hymemb.eu/
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(massa molar, carga e hidrofilia/hidrofobia) e farmacológica, e facilidade de determinação 
analítica com custos controlados. Foram selecionados 22 fármacos de diferentes 
categorias (1 analgésico, 1 anti-hipertensivo, 1 agente antineoplásico, 7 antibióticos, 4 
anti-inflamatórios, 1 antiulceroso, 1 anti-colesterol, 2 hormonas, 2 psicotrópicos e 2 beta-
bloqueantes), 10 pesticidas e 2 cianotoxinas. Além desses microcontaminantes, foi 
também selecionada como contaminante-alvo a matéria orgânica natural devido ao seu 
papel crucial enquanto precursora de trihalometanos e outros subprodutos de desinfeção 
e também enquanto competidora na adsorção de microcontaminantes.  

Na ETA de Alcantarilha e no protótipo foram também monitorizados vários vírus 
(bacteriófagos fragilis, FRNA e somáticos; enterovírus; norovírus; rotavírus; sapovírus; 
vírus da hepatite A), mas apenas foram observados resultados positivos para 
bacteriófagos – vírus que infetam células bacterianas. Devido ao elevado custo e volume 
de amostra necessário para análise de (oo)cistos de protozoários, optou-se por 
monitorizar endosporos aeróbios como indicadores da remoção de formas biológicas 
resistentes à oxidação química. 

2.2 Controlo analítico no protótipo 
Foi desenvolvido um plano analítico intensivo para controlo da qualidade da água, antes 
e após o tratamento no protótipo, que teve início em julho de 2015 e terminou em 
dezembro de 2016, e foi assegurado pelo Laboratório da Águas do Algarve. O plano 
incluiu parâmetros regulares, como alcalinidade, alumínio, bromato, pH, temperatura, 
turvação, conteúdo e natureza da matéria orgânica, expressa por COT, COD (carbono 
orgânico total e dissolvido) e SUVA (absorvência específica no UV254nm, indicador de 
matéria húmica), determinados segundo métodos padrão (APHA 2012). O plano incluiu 
ainda novos parâmetros, mais dedicados ao projeto, como o potencial de formação de 
trihalometanos (THMFP), cianobactérias (analisadas segundo a norma EN 15204:2006), 
endosporos aeróbios (analisados segundo o método APHA (2012)), bacteriófagos 
(analisados segundo a norma ISO 10705-1:1995), 22 fármacos (analisados por LC-
MS/MS em laboratório externo), 13 pesticidas (10 + 3 metabolitos analisados por UPLC-
MS, em laboratório externo) e 2 cianotoxinas (analisadas por HPLC segundo a norma 
ISO 20179:2005). Alguns parâmetros tiveram controlo contínuo no protótipo (pH, 
temperatura e turvação); os demais tiveram frequências de amostragem trissemanais, 
semanais, quinzenais, mensais ou trimensais.  

2.3 Águas testadas 
A ETA de Alcantarilha, dimensionada para tratar 3 m3/s de água para consumo humano, 
permite o abastecimento público a mais de meio milhão de pessoas no Algarve (ca. 
650.000 pessoas no Verão e 180.000 no Inverno). De forma a poder enfrentar eventuais 
alterações sazonais na qualidade da água bruta, a ETA possui pré-oxidação com ozono, 
adição de PAC na coagulação (quando necessário), clarificação convencional por 
coagulação/floculação/sedimentação, filtração rápida em areia e desinfeção final com 
cloro (Figura 1).  

O protótipo PAC/MF esteve a operar na ETA de Alcantarilha com água proveniente de 4 
pontos da sequência de tratamento, nomeadamente, água bruta (AAB), ozonizada 
(AAO), decantada (AAD) e filtrada (AAF) (Figura 1). As águas testadas caracterizaram-se 
por ser pouco turvas (≤ 5 UNT), de baixo conteúdo em matéria orgânica 
(COT ≤ 3 mg C/L ; COD ≤ 2 mg C/L) e com natureza essencialmente hidrófila 
(SUVA ≤ 2 L/(mg.m)). Apresentaram temperaturas variáveis entre 15 ºC e 27 ºC, pH 
7,1-7,8, alcalinidade 54-109 mg/L CaCO3 e valores de endosporos aeróbios inferiores a 
40 ufc/100 mL. É de referir que a qualidade da água a tratar revelou-se superior ao 
esperado – entre a preparação da proposta LIFE Hymemb (2012) e a execução da 
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demonstração (2015-2016), a Albufeira do Funcho foi substituída por uma nova origem 
de água, a Albufeira de Odelouca, de maior capacidade e, à data, de maior qualidade da 
água armazenada. 

 
Figura 1. Águas testadas no protótipo PAC/MF LIFE Hymemb 

2.4 Protótipo PAC/MF 
O protótipo PAC/MF foi projetado pelo LNEC (Viegas et al. 2015b) e construído pela 
ORM, uma empresa portuguesa que também implementou o programa de controlo. O 
componente central do protótipo é um módulo tubular de microfiltração da KleanSep 
(Orelis) (1,2 m de comprimento e 25 mm de diâmetro) com 3 membranas de ZrO2/TiO2 
com 19 canais (3,5 mm de diâmetro cada) e 0,1 µm de limite de exclusão molecular, 
totalizando uma área superficial de 0,75 m2. Além do módulo, o protótipo inclui: i) tanque 
agitado de alimentação, tanque de lavagem química, tanque de permeado e tanques de 
reagentes (ácido, base, hipoclorito, PAC, coagulante); ii) bomba centrífuga de 
alimentação, bomba de recirculação, bomba de lavagem em contracorrente e bombas 
doseadoras; iii) medidores em linha de pH, turvação, caudal, pressão; iv) válvulas e 
tubagem e vi) componentes elétricas e de automação (Figura 2).  

 
Figura 2. Protótipo PAC/MF : sinóptico (esquerda) e foto (direita) 

O protótipo PAC/MF funcionou de modo contínuo, a caudal de permeado constante 
(50-250 L/h) e pressão variável, para compensar automaticamente a colmatação da 
membrana que ocorre durante o ciclo de filtração e que é responsável pelo declínio do 
fluxo de permeado da membrana ao longo do tempo de filtração. A operação do protótipo 
consistiu em séries de vários ciclos de filtração e lavagem em contracorrente com água 
(backwashes), intercaladas por uma lavagem quimicamente assistida (CEB - chemically 
enhanced backwash), ou seja, uma lavagem em contracorrente com adição de 
hipoclorito de sódio ou ácido sulfúrico e imersão da membrana no químico (soaking) 
durante um período de tempo ajustável. 

O protótipo foi concebido para permitir estudar uma gama alargada de condições de 
operação em termos de: i) pré-tratamento, incluindo adição de coagulante e/ou floculante 
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e ajuste de pH; ii) operação, em modo de filtração frontal ou tangencial; iii) possibilidade 
de serem usadas várias estratégias de limpeza das membranas, nomeadamente com 
contra-pulsos, lavagem em contracorrente, enxaguamento com água filtrada ou soluções 
químicas e lavagem em circuito fechado. Procurou-se também um nível de automação 
elevado, que permitisse a aquisição em linha e o acesso remoto a dados de parâmetros 
operacionais (caudal, pressão, temperatura e consumo de energia) e de qualidade da 
água (pH e turvação) e o controlo remoto do protótipo (Viegas et al. 2015b). 

2.5 Testes realizados 
No sentido de responder às perguntas “quando”, “onde” e “como” usar PAC/MF foram 
realizados períodos de teste/demonstração com cada uma das 4 águas da ETA (AAB, 
AAO, AAD e AAF). Como durante o estudo não se verificou a ocorrência dos 
microcontaminantes-alvo na água da ETA, realizaram-se pontualmente ensaios com as 
diferentes águas suplementadas com fármacos, pesticidas ou cianotoxinas, para testar a 
sua remoção pelo protótipo PAC/MF (ensaios de spiking). 

Foram realizados ensaios específicos e em contínuo com cada água durante um período 
representativo (1-5 meses) no sentido de otimizar, para os diferentes tipos de água, o 
pré-tratamento e as condições de operação (fluxo, tempo de filtração, recuperação de 
água) e de limpeza da membrana (frequência de lavagens em contracorrente com água 
ou lavagens quimicamente assistidas, duração do soaking, tipo e concentração dos 
químicos). Para cada tipo de água foram realizados testes de microfiltração direta (MF), 
testes com adição de PAC (PAC/MF) e ensaios de spiking. O carvão utilizado no 
protótipo PAC/MF foi o Norit SA-Super, selecionado com base numa metodologia 
desenvolvida na UQTA/LNEC (Campinas et al. 2015). Para águas não clarificadas (bruta 
e ozonizada) foi avaliada a necessidade de realizar coagulação em linha como pré-
tratamento, tendo sido selecionado como coagulante o sulfato de alumínio (Alum/MF e 
PAC/Alum/MF). No total, realizaram-se 12 spikings com diferentes águas, classes de 
contaminantes (fármacos, pesticidas, cianotoxinas), concentração inicial de 
contaminantes e doses de carvão. 

3 Resultados 
3.1 Quando é que PAC/MF deve ser considerada uma opção de 
tratamento? 
Os resultados de turvação à saída do protótipo (Figura 3) revelaram a elevada eficácia e 
fiabilidade do processo, tendo-se registado sempre uma água de elevada qualidade 
(0,01-0,03 UNT) mesmo quando ocorreram algumas variações na qualidade da água a 
tratar e na dose de carvão (2-18 mg/L). Um dos aspetos sensíveis com a utilização de 
carvão em processos convencionais é a retenção das partículas mais pequenas do 
carvão (finos). Com o processo PAC/MF não foi observado qualquer problema com finos 
de carvão na água tratada, mesmo utilizando um carvão com 15 m de diâmetro médio 
de partícula. Observou-se, portanto, que o processo PAC/MF permite usar um PAC mais 
fino do que o convencional (40 m, que tem de ser sedimentável ou retido por filtro de 
areia), com as vantagens associadas a cinéticas de adsorção mais rápidas e sem o risco 
de passarem finos do carvão para a água tratada. 

Foi ainda verificada uma remoção total de endosporos aeróbios (mais pequenos e 
quimicamente mais resistentes do que os (oo)cistos de protozoários) e quase total (0-
1 UFP/100 mL à saída) de bacteriófagos somáticos (indicadores da remoção de vírus por 
PAC/MF).  
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A microfiltração direta (MF), como esperado, não removeu significativamente NOM 
dissolvida (COD) nem NOM particulada de águas clarificadas ou filtradas (com 
concentrações em COD ou COT inferiores a 2 mg/L C), removendo pouco 
expressivamente a NOM da AAO, 20 ± 11% de COT. A remoção de NOM melhorou 
substancialmente com a adição de PAC (PAC/MF) ou de coagulante (Alum/MF) e 
especialmente com PAC e coagulante (PAC/Alum/MF) (Figura 4).  

 
Figura 3. Turvação à entrada e saída do protótipo alimentado com AAO 

 
Figura 4. Remoção (médias e desvios padrão) de carbono orgânico total com os 4 tipos de água 

testados e diferentes modos de operação: MF, PAC/MF (10-12 mg/L PAC com AAF, 6-18 mg/L com 
AAD), Alum/MF (2-3,2 mg/L Al2O3), PAC/Alum/MF (7-13 mg/L PAC e 2-3,2 mg/L Al2O3 com AAO; 

10-12 mg/L PAC e 3,2 mg/L Al2O3 com AAB).  

Nos ensaios de spiking de fármacos, pesticidas ou microcistina-LR (1-20 g/L à entrada 
do processo) obtiveram-se resultados muito bons com PAC/MF– remoção de pesticidas-
total de 78 % (com 2 mg/L PAC) a 97 % (com 10 mg/L PAC), remoção de microcistina-
LR > 85 % e remoção de fármacos-total de 83 % (6 mg/L PAC) até ≥ 98 % (12-
18 mg/LPAC, dependendo da água a tratar). 

A título de exemplo, apresentam-se na Figura 5 os resultados de remoção de 3 
pesticidas e 10 fármacos num ensaio de spiking realizado em dezembro de 2015 com 
AAD (concentração inicial de 0,4-1,6 µg/L para cada composto), tendo sido utilizada uma 



 

 
25 
 

 
 

 

dose de PAC de 9 mg/L e um tempo de contacto de ca. 2 h. Este ensaio incluiu 8 ciclos 
de filtração (até ao 3.º ciclo sem PAC, para controlo, e os seguintes ciclos com PAC, para 
avaliação do desempenho no tempo) e lavagem contracorrente, ao fim dos quais se 
realizou um CEB. Na Figura 5 apresentam-se, a azul, os resultados do 3.º ciclo (MF) e, a 
cinzento, do 7.º e 8.º ciclos de filtração (PAC/MF). Nesse ensaio com PAC/MF obteve-se 
uma remoção de 94-95 % do total de fármacos, o que correspondeu a concentrações 
finais inferiores aos limites de quantificação para 5 fármacos, e remoções superiores a 
80-99 % para os 3 pesticidas, todos com concentrações finais inferiores aos limites de 
quantificação. Os microcontaminantes menos removidos foram o antibiótico 
sulfametoxazol (concentração final 0,31-0,37 g/L, remoção 62-68%) e o anti-
inflamatório diclofenac (0,07-0,10 g/L, remoção 90-94%). Individualmente os 
microcontaminantes apresentaram comportamentos distintos e foram classificados em 3 
grupos consoante a sua propensão para remoção por PAC/MF (Campinas et al. 2016).  

Com base nos resultados obtidos durante a demonstração PAC/MF na ETA de 
Alcantarilha pode-se afirmar que a tecnologia PAC/MF pode ser aplicada para controlar, 
com grande eficácia e fiabilidade, turvação, NOM e microrganismos, mas que é 
particularmente interessante/relevante para o controlo de contaminantes que desafiam o 
tratamento convencional, i.e.: i) microrganismos resistentes à oxidação química (e.g. 
(oo)cistos de protozoários); ii) NOM e, por consequência, os respetivos subprodutos de 
oxidação (e.g. trihalometanos e ácidos haloacéticos, entre outros); iii) contaminantes 
dissolvidos de massa molar baixa a intermédia, nomeadamente fármacos, pesticidas e 
cianotoxinas produzidas por cianobactérias tóxicas.  

 
Figura 5. Resultados de remoção de fármacos e pesticidas pelo protótipo PAC/MF num ciclo MF 
(azul) e em dois ciclos PAC/MF (cinzento) de um ensaio com água decantada enriquecida com 10 

fármacos (10,4 g/L total) e 3 pesticidas (1,3 g/L total) 

3.2 Em que fase do tratamento deve ser aplicada a tecnologia PAC/MF? 
Um dos principais obstáculos à aplicação prática da tecnologia de membranas é o 
potencial de colmatação da membrana, o qual requere que se aumente a pressão 
aplicada para manter constante o fluxo de água tratada, assim como a necessidade de 
efetuar lavagens quimicamente assistidas muito frequentes. A colmatação das 
membranas pode ocorrer por adsorção de solutos ou partículas na membrana, por 
bloqueio de poros devido a partículas maiores, por deposição de partículas e/ou 
formação de um gel (atribuído principalmente a macromoléculas) à superfície da 
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membrana, por precipitação de sais, óxidos e hidróxidos (scaling) e pelo crescimento de 
bactérias à superfície da membrana (biofouling). Uma operação sustentável requer 
frequentemente um tratamento a montante para reduzir os agentes colmatantes da 
membrana na água a tratar, i.e., partículas, NOM e outras macromoléculas, agentes 
inorgânicos precipitantes e/ou bactérias. Mas qual o tratamento necessário? 

O protótipo PAC/MF foi operado com 4 águas da ETA. Como referido em 2.3, todas as 
águas apresentaram baixa turvação (< 5 UNT), assim como baixo teor em NOM, e NOM 
de natureza essencialmente hidrófila ( 3 mg/L COT,  2 L/(mg.m)). Os resultados 
operacionais constam do Quadro 1, incluindo o fluxo de água tratada, pressão 
transmembrana (TMP), tempo de filtração de cada ciclo, frequência de lavagem 
quimicamente assistida (número de CEB/dia), capacidade de tratamento, consumo de 
reagentes químicos, produção de lamas e consumo de energia. Com as quatro águas 
testadas, obtiveram-se fluxos elevados (150-280 L/(m2.h) @ 0,6-0,8 bar), longos tempos 
de filtração (≥ 2 h) e elevada recuperação de água (≥ 97%).  

A microfiltração de AAB e AAO sem coagulação em linha como pré-tratamento resultou 
numa elevada taxa de colmatação da membrana entre ciclos de filtração 
(7,8  5,6 mbar/h) e numa baixa produtividade (fluxo de 87 L/(m2.h)). A coagulação em 
linha (com 2-3 mg/L Al2O3) prévia à MF reduziu aproximadamente para metade a taxa de 
colmatação da membrana cerâmica durante os ciclos de filtração e para cerca de um 
sexto a taxa de colmatação não recuperável com o backwashing. Assim, a coagulação 
em linha com alum (Al2(SO4)3 x H20) revelou ser um pré-tratamento eficaz quer em 
microfiltração direta (MF) quer em PAC/MF.  

Quadro 1. Resultados operacionais de PAC/MF com as 4 águas da ETA 

Água 
testada 

Turvação 
COT 
SUVA 

 
PAC/ 
Al2O3 
mg/L 

Fluxo  
L/(m2.h) 

TMP 
bar 

Tempo de 
filtração  

h 

CEB 
N.º/d 

R % 
Capacidade 
tratamento 

m3/(m2.d.bar) 

Consumo de 
reagentes 

kg/m3 

Produção 
de lama 

kg/m3 

Consumo 
de energia 

kWh/m3 

AAB 
1,6 - 3 UNT 
1,5 - 2,5 mg C/L 
< 2 L/(mg.m) 

PAC/ 
Alum/MF 

10-12/ 
3,2 

150 
174 

0,6 
0,8 

2 1 97 
4,9 
5,2 

0,068 
0,070 

36 
41 

0,046 
0,052 

AAO 
1,7 - 5 UNT 
1,5 - 2,9 mg C/L 
< 1,1 L/(mg.m) 

PAC/ 
Alum/MF 

7-13/ 
3,2 

173 0,8 2 1 97 4,8 0,068 36 0,053 

AAD 
0,4-1,7 UNT 
1,2 - 2,0 mg C/L 
< 1,3 L/(mg.m) 

PAC/MF 
6-18/ 

- 
173 0,7 2  3 1  97 5,6 0,024 36 0,048 

AAF 
< 0,1 - 0,2 UNT 
1,3 - 2,6 mg C/L 
< 1 L/(mg.m) 

PAC/MF 
10-12 

- 
213  283 

0,6 
0,7 

 3 0.75  99 
6,4 
9,5 

0,019 
0,022 

16 
21 

0,045 
0,048 

No projeto LIFE Hymemb demonstrou-se que, para tratar águas pouco turvas e com 
pouca NOM, é possível/vantajoso aplicar diretamente a tecnologia PAC/MF apenas com 
um pré-tratamento com coagulação em linha, operando a 150-280 L/(m2.h) @ 
0,6-0,8 bar, o que corresponde a um consumo energético de 0,05 kWh/m3 de água 
tratada. Para as condições estudadas, os custos (CAPEX+OPEX) estimados para 
produzir 100 000 m3/dia (ca. 500 000 p.e.) foram de 0,08 a 0,12 €/m3. Mais informação 
sobre os custos poderá ser consultada nas Technical Guidelines of PAC/MF for Drinking 
Water Production (Campinas et al. 2016). 
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Assim, dependendo da qualidade da água a tratar, a qual determina o potencial de 
colmatação da membrana, e do objetivo do tratamento, a tecnologia PAC/MF poderá 
complementar uma ETA convencional, i.e. acrescer a uma sequência de tratamento 
convencional, ou substituir uma ou várias etapas dessa sequência, em alternativa a 
processos químicos ou outros processos de membranas mais exigentes 
energeticamente e em pré-tratamento. Se a tecnologia PAC/MF complementar o 
tratamento convencional, servindo para desinfeção e polimento, haverá vantagens em 
termos operacionais (maiores fluxos e menor colmatação da membrana), mas não 
haverá redução na produção de lamas nem na utilização de reagentes na etapa de 
coagulação/floculação/sedimentação (CFS). Por outro lado, se a tecnologia PAC/MF 
substituir toda a linha de clarificação de uma ETA convencional, haverá menor consumo 
de reagentes, menor produção de lamas e uma água tratada de qualidade equivalente 
ou superior. O mesmo acontece em termos de energia.  

4 Conclusões 

Com o projeto LIFE Hymemb ficou provado que na eventual presença de pesticidas, 
cianotoxinas, fármacos ou outros microcontaminantes emergentes, vírus, protozoários ou 
outras formas biológicas resistentes à oxidação química na água a tratar a tecnologia 
PAC/MF permitirá atingir com segurança e elevada fiabilidade níveis de qualidade 
superiores a um tratamento convencional. A tecnologia PAC/MF permitiu obter sempre 
uma água de elevada qualidade em condições de operação a que correspondem custos 
competitivos com uma linha de tratamento convencional. O projeto foi direcionado para o 
controlo de uma vasta gama de contaminantes em água para consumo humano: desde 
(oo)cistos de protozoários a NOM, microcistinas, pesticidas e fármacos. No entanto, 
dada a sua flexibilidade, a utilização da tecnologia PAC/MF pode ser facilmente replicada 
em diferentes ETA para os mesmos ou outros contaminantes-alvo ou transferida para 
outras áreas, como sejam o tratamento de águas residuais e/ou a reutilização de água. 
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Resumo 
Tendo em conta o atual debate nacional, em termos da necessidade de implementar 
instrumentos económicos associados à performance da gestão de resíduos, uma correta 
fixação do valor do incentivo assume particular importância. Nesse sentido, o presente 
estudo analisa o impacto da utilização de diferentes valores na determinação dos 
incentivos económicos para a reciclagem, caso seja adotada, para o efeito, a 
metodologia de valoração contingente por parte dos responsáveis de política. Utilizando 
uma metodologia quase experimental, avalia-se a existência do efeito ancoragem para a 
valoração do incentivo para reciclar três tipos de materiais distintos: plástico, vidro e 
papel. Com base nas respostas obtidas a partir de um primeiro questionário (do grupo de 
calibragem) determinam-se as âncoras alta e baixa para os três materiais referidos. Com 
base nos resultados obtidos, conclui-se existir um efeito ancoragem na indicação dos 
participantes quanto ao valor que necessitariam de receber para reciclar. Este efeito é 
notório sobretudo no caso da âncora baixa e, de entre os três materiais analisados, faz-
se sentir com maior intensidade no caso do vidro. A perceção da existência deste tipo de 
efeito pode assim contribuir para a utilização dos incentivos mais adequados, isto é, que 
melhor sirvam o interesse público e a obtenção de níveis de reciclagem mais elevados. 

Palavras-Chave: ancoragem; incentivo económico; valoração contingente; resíduos; 
reciclagem. 
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Abstract 
Considering the current discussion in Portugal about the need to implement economic 
instruments to improve waste management performance, the correct setting of the 
incentives assumes a crucial role. The present study analyses the impact of the use of 
different values to determine the economic incentives for recycling, if policy makers adopt 
the contingent evaluation methodology. Using a quasi-experimental methodology, this 
study evaluates the existence of the anchoring effect for the valuation of the incentive to 
recycle three different types of materials: plastic, glass and paper. Based on the answers 
obtained from a first questionnaire (from the calibration group) the high and low anchors 
are determined for the three mentioned materials. Based on the results achieved, 
conclusion is that an anchoring effect exists in the participants' indication of the value 
they would need to receive to recycle. This effect is particularly noticeable in the case of 
the low anchor and, among the three materials analysed, is felt with greater intensity for 
glass. Knowing the existence of this type of effect may be useful for using the right 
incentives, i.e., serving the public interest and contributing for the achievement of higher 
recycling levels. 

Keywords: anchoring; economic incentive; contingent valuation; waste; recycling. 
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1 Introdução  

Atualmente em Portugal, a reciclagem dos resíduos realiza-se numa base voluntária, isto 
é, sem a utilização de qualquer tipo de incentivo económico para esta prática. Apesar da 
existência de um modelo de governança e regulação no setor dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) considerado de referência, a introdução de incentivos (compensações ou 
penalizações para aqueles que satisfaçam ou violem os objetivos da reciclagem) afigura-
se como essencial para aumentar os valores da reciclagem em Portugal (Marques & 
Simões 2008). Neste sentido, surge em 2013 a recomendação da Assembleia da 
República (AR) ao governo para a “adoção de políticas com base em instrumentos 
económicos associados à gestão dos resíduos, como estímulo à sua redução, aumento 
da reciclagem e diminuição dos custos e encargos dos tarifários de resíduos para as 
famílias” (Resolução da Assembleia da República n.º 8/2013, publicada a 31.01.2013). 
De facto, em Portugal as taxas de resíduos urbanos, que variam de acordo com o 
município em questão, são ainda cobradas através da conta da água, supondo-se assim 
que a quantidade de resíduos produzidos é proporcional ao consumo de água (Ferreira 
& Marques 2015). Para uma correta implementação da referida resolução da AR torna-se 
evidente a necessidade de uma correta valoração dos incentivos económicos a utilizar, 
assumindo abordagens mais inovadoras e que reflitam a real produção individual de 
resíduos. 

Adicionalmente, tendo em conta que em Portugal, em 2014, apenas se reciclavam cerca 
de 16 % dos RSU produzidos (segundo dados do Instituto Nacional de Estatística - INE) 
e que o Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular (CE 2015) 
estabelece como meta, até 2030, a reciclagem de 65 % dos resíduos municipais e 75 % 
dos materiais de embalagens, a necessidade de incentivos económicos à reciclagem 
coloca-se com maior acuidade. 

Ora, considerando que o modelo linear de negócios começa a ser posto em causa 
devido à insustentabilidade ambiental que acarreta, a transição para um modelo de 
economia circular, que permita que os diferentes materiais sejam reutilizados, 
recuperados e reciclados, permitindo em última instância a transformação de todos os 
resíduos em recursos, é necessária e urgente (CE 2015). A reciclagem assume portanto, 
um papel fundamental na obtenção de um nível de desenvolvimento sustentável e deve, 
por isso, ser fomentada e incentivada. Portanto, como referem Marques & Simões 
(2008), não é aceitável a inexistência de compensações ou penalizações para aqueles 
que satisfaçam ou violem os objetivos da reciclagem.  

Para essa atribuição (de compensações ou penalizações) é, no entanto, crucial a sua 
prévia valoração. A atribuição de um valor monetário a bens e serviços ambientais 
pressupõe a aplicação de métodos de valoração específicos para bens cujo mercado 
não existe ainda, como é o caso da valoração contingente. No entanto, esta metodologia 
pode padecer de vieses provocados pela utilização, nomeadamente, da heurística da 
ancoragem, comprometendo, portanto, a obtenção do valor mais adequado para estes 
incentivos (Green et al. 1998). O efeito ancoragem é definido como a influência 
despropositada de valores inicialmente apresentados aos indivíduos no âmbito do seu 
processo de tomada de decisão (Tversky & Kahneman 1974).Neste sentido, o presente 
artigo, resultado da dissertação de mestrado de Fernandes (2016), visa perceber se, 
quando expostas a uma proposta de preço a receber para passarem a fazer a 
reciclagem, as pessoas eventualmente avaliam esse incentivo com base na proposta 
realizada, ao invés de apontarem o valor que seria efetivamente pretendido pelo próprio, 
isto é, na ausência dessa âncora. Partindo do estudo de Rodrigues (2013), o presente 
trabalho avalia o potencial impacto da heurística da ancoragem na implementação de um 
sistema do tipo Recyclebank, e permite recolher dados adicionais acerca da sua 
recetividade em Portugal, em alternativa ao sistema tarifário Pay As You Throw (PAYT). 
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2 Metodologia 

Para atingir o objetivo proposto, foi utilizada a metodologia quase-experimental, 
realizando-se três questionários distintos, conforme Jacowitz & Kahneman (1995). Estes 
foram aplicados, quer em papel quer em formato digital, a uma amostra por conveniência 
(Hill & Hill 2000) de 698 indivíduos, tendo sido validados 597 dos mesmos, no total dos 
três questionários.  

Em termos de caracterização socioeconómica, esta amostra era constituída por 354 
indivíduos do sexo feminino e 243 indivíduos do sexo masculino, com uma média de 
idades de cerca de 30 anos (respondentes com idades compreendidas entre os 14 e os 
64 anos). Em termos de habilitações literárias, mais de 32 % dos indivíduos da amostra 
possui uma licenciatura ou um bacharelato, cerca de 15 % tem um mestrado e quase 
23 % dos indivíduos encontra-se a frequentar uma licenciatura ou um mestrado. Cerca 
de 5 % dos inquiridos possui apenas o ensino básico e 24 % tem o ensino secundário. 
Relativamente aos rendimentos dos inquiridos, verifica-se que cerca de 35% dos 
indivíduos aufere rendimentos médios mensais brutos até 549 €, mais de 30 % auferem 
entre 550 € e 999 € e quase 19 % da amostra tem rendimentos entre 1000 € e 1499 €, 
sendo que os restantes indivíduos auferem rendimentos superiores a 1500 €. É possível 
ainda considerar que os indivíduos da amostra possuem preocupações ambientais já 
que, por exemplo, mais de metade afirma reciclar sempre ou com frequência e apenas 
cerca de 8,5 % dos indivíduos da amostra revelam nunca reciclar. Por outro lado, quase 
60 % dos indivíduos inquiridos afirma encher sempre as máquinas de lavar antes de as 
colocar a trabalhar, mais de 80 % afirmou reutilizar sempre ou com frequência sacos de 
plástico e cerca de 70 % afirma utilizar sempre ou com frequência lâmpadas de baixo 
consumo. Em contrapartida, é notório que não existe ainda uma grande preocupação por 
parte dos indivíduos em comprar papel reciclado e relativamente à utilização de produtos 
com rótulo ecológico, quase metade da amostra afirma comprar “às vezes” este tipo de 
produtos e cerca de 30 % afirma que nunca ou raramente compra. 

O primeiro questionário, adotado para o grupo de calibragem, serviu para obter 
estimativas absolutas do valor que os indivíduos da amostra necessitariam de receber 
(Willingness to Accept – WTA) para reciclarem e ainda para determinar os valores das 
âncoras alta e baixa, posteriormente utilizados nos questionários n.º 2 e n.º 3. Os valores 
âncora foram construídos a partir dos dados recolhidos através do grupo de calibragem 
(Green et al. 1998), correspondendo a âncora baixa ao percentil 25 e a âncora alta ao 
percentil 90. 

Para analisar a possível existência de um efeito ancoragem, foi calculado o índice de 
ancoragem IA, Eq. 1, desenvolvido por Jacowitz & Kahneman (1995), que utiliza as 
medianas do grupo de calibragem e do grupo experimental e ainda os valores âncoras: 

𝐼𝐴 =
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎)−𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎)

Â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎−Â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
       (eq. 1) 

Este índice foi também calculado separadamente para cada tipo de âncora, conforme 
Eq. 2 e Eq. 3, e para os três materiais, plástico, vidro e papel. 

𝐼𝐴 (â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎) =
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎)−𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚)

Â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎−𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚)
 (eq. 2) 

𝐼𝐴 (â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎) =
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎)−𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚)

Â𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎−𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚)
 (eq. 3) 
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Segundo Jacowitz & Kahneman (1995), quanto maior o índice de ancoragem encontrado 
maior é a afetação da heurística da ancoragem na tomada de decisão do indivíduo, com 
o valor 0 a indicar inexistência de efeito ancoragem e o valor 1 indicando influência total 
da âncora sobre as respostas dos indivíduos.  

3 Resultados 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que grande parte dos inquiridos estaria 
disponível para reciclar se a essa prática estivesse associado um incentivo económico. 
Efetivamente, verificaram-se respostas bastante semelhantes quer para os três grupos 
(com cerca de 38 % no de calibragem, cerca de 43 % no da âncora alta e cerca de 33% 
no da âncora baixa), quer para os três tipos de materiais (cerca de 38% no caso do 
plástico e do papel e de 37 % no caso do vidro). Adicionalmente, constatou-se que um 
grande número de inquiridos já recicla sem recompensa (mais de 40 %). 

Para estabelecer os valores âncora a utilizar nos questionários dos grupos 
experimentais, foram utilizados os valores estabelecidos pelo grupo de calibragem 
relativos ao seu valor de WTA para a prática da reciclagem. Ou seja, aos 101 indivíduos 
inquiridos no grupo de calibragem, que afirmaram que passariam a fazer sempre a 
reciclagem do plástico, do vidro ou do papel, ou que talvez passassem a fazer sempre a 
reciclagem do plástico, do vidro ou do papel, caso a esta estivesse associado um 
incentivo monetário, foi perguntado qual seria então o incentivo necessário (WTA) para 
essa prática (“Qual o valor em euros, que necessitaria de receber de modo a separar 1kg 
de plástico/vidro/papel?”). Os valores de WTA obtidos para cada tipo de material neste 
grupo de calibragem foram então usados nos questionários seguintes, adotando-se os 
valores do percentil 25 como âncoras baixas (questionário n.º 3) e do percentil 90 como 
âncoras altas (questionário n.º 2), conforme se exemplifica: 

Questionário n.º 2 - “Se o governo obrigasse as empresas de recolha seletiva a pagar 
10 €/8 €/10 € (valor da âncora alta) por kg de plástico/vidro/papel que cada indivíduo 
reciclasse, concordaria com esta medida?” 

Questionário n.º 3 - “Se o governo obrigasse as empresas de recolha seletiva a pagar 
0,80 €/0,50 €/0,50 € (valor da âncora baixa) por kg de plástico/vidro/papel que cada 
indivíduo reciclasse, concordaria com esta medida?” 

A esta questão, no caso do plástico, 59,7 % dos inquiridos a quem foi proposto 0,80 €/kg 
como valor de WTA, referiu concordar com a proposta enquanto 40,3% recusou. Por 
outro lado, quase 84 % dos indivíduos a quem foi proposto 10 €/kg para fazerem a 
reciclagem do plástico, aceitou a proposta e cerca de 16 % recusou. Em relação à 
reciclagem do vidro, cerca de 60 % dos inquiridos a quem foi proposta uma recompensa 
de 50 cêntimos por cada quilo, concordou com este valor e cerca de 39 % recusou. Por 
seu lado, 83,3 % dos indivíduos aceitavam a proposta de recompensa de 8 euros por 
quilo para reciclar o vidro, enquanto apenas cerca de 16 % recusou. Por fim, em relação 
à reciclagem do papel, quando proposto um valor de 50 cêntimos por quilo, cerca de 
59 % dos inquiridos referem que aceitaria a proposta enquanto cerca de 40 % recusou. 
Para o papel reciclado, 84 % dos inquiridos aceitam a proposta de 10 euros por quilo, e 
apenas 16 % dos respondentes refere recusar esse valor. 

Para comparação das medianas do valor de WTA entre os três questionários distintos, e 
para cada um dos três materiais, realizou-se o teste Kruskal-Wallis, tendo em conta a 
rejeição da hipótese de normalidade dos dados, para um nível de significância de 5 %, 
verificada através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Realizado o teste Kruskal-Wallis, 
obteve-se um p-value de 0,00 para os três materiais, pelo que se rejeita a hipótese de 
igualdade das medianas, isto é, as medianas do valor de WTA são significativamente 
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diferentes entre os três questionários e para cada tipo de material. Este resultado indicia, 
portanto, que os valores utilizados nos questionários influenciam as respostas dos 
inquiridos, ou seja, registou-se o enviesamento cognitivo em foco no presente estudo, a 
heurística da ancoragem. 

Analisando os índices de ancoragem obtidos (conforme as equações 1, 2 e 3) verifica-se 
um maior impacto da heurística da ancoragem no grupo experimental da âncora baixa do 
que no grupo experimental da âncora alta. Este resultado é claramente visível no quadro 
1, onde se constata que no grupo experimental da âncora alta os índices de ancoragem 
do papel e do plástico não chegam aos 40 %, e o do vidro ultrapassa pouco os 50 %. 

Quadro 1. Resultados obtidos 

Igualmente visível no quadro 1 é o facto de o vidro ser o material que mais se destaca 
em termos de índice de ancoragem, uma vez que os valores que os indivíduos apontam 
para reciclar este material são aqueles que sofrem maior influência da âncora usada. De 
destacar ainda que, no caso do grupo experimental da âncora baixa, a mediana deste 
grupo, em relação ao vidro, moveu-se completamente em direção à âncora, que 
correspondia a 50 cêntimos, tendo sido obtido um índice de ancoragem de 100 %. 

Esta situação de “destaque” do material vidro nos índices de ancoragem pode, 
eventualmente, ser explicada pelas diferenças em termos físicos deste material, face ao 
plástico e ao papel. Ou seja, uma eventual perceção de que, sendo um material mais 
pesado, não seria necessário juntar muito vidro para conseguir um valor considerado 
justo, enquanto no papel e no plástico se torna mais complicado perceber quanto é 1 kg 
desses materiais. 

O valor obtido para o índice de ancoragem do plástico, para a âncora baixa, permitiu 
concluir que a mediana do grupo experimental se moveu mais do que 80 % em direção à 
âncora, o que indicia um claro efeito de ancoragem. Em relação à reciclagem do papel, o 
índice obtido indica que a mediana do grupo experimental se moveu mais de 65 % em 
direção à âncora, o que revela também a existência do efeito ancoragem, ainda que se 
verifique de uma forma mais ténue do que nos casos dos materiais vidro e plástico. 

Por fim, relativamente à âncora alta e para o plástico, perante o índice obtido, verificou-
se que a mediana do grupo experimental se moveu cerca de 37 % em direção à âncora, 
revelando assim que o efeito ancoragem não é neste caso significativo. Já em relação à 
reciclagem do vidro, verifica-se que a mediana do grupo experimental se moveu cerca de 
50 % em direção à âncora alta, podendo então considerar-se que para este material se 
verifica o efeito ancoragem também com a âncora alta. Por seu lado, relativamente à 
reciclagem do papel, verifica-se que a mediana do grupo experimental se moveu apenas 
cerca de 37 % em direção à âncora o que, tal como no caso do plástico, indica que o 
viés da ancoragem não é significativo. 

Analisados também os valores dos índices de ancoragem gerais, as conclusões são 
semelhantes. Isto é, com um valor de 0,43, conclui-se que o efeito ancoragem para a 

 Plástico Vidro Papel 

IA (âncora alta) 0,375 0,539 0,375 

IA (âncora baixa) 0,833 1,000 0,667 

IA (geral) 0,435 0,600 0,421 
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reciclagem do plástico não é significativo, já que a mediana do grupo experimental se 
move apenas cerca de 40 % em direção ao valor da âncora. Em relação à reciclagem do 
vidro, verifica-se que a mediana se moveu 60 % em direção à âncora, correspondendo 
assim a um efeito ancoragem já relativamente significativo. Por fim, com um valor de 
0,42 para o índice de ancoragem para a reciclagem do papel, conclui-se que a mediana 
do grupo experimental se move apenas cerca de 42 % em direção à âncora, logo, não se 
regista um viés significativo para este material. 

4 Conclusões 

A criação de incentivos económicos à reciclagem em Portugal é essencial para estimular 
aumentos significativos dos níveis de reciclagem no nosso país e promover uma gestão 
mais eficiente dos resíduos. Nesse sentido, urge a implementação de um sistema do tipo 
PAYT ou Recyclebank. A determinação dos valores adequados para os incentivos a 
aplicar nestes novos sistemas torna-se, portanto, fundamental para a obtenção dos 
desejados objetivos. A pertinência do presente estudo é sublinhada pela capacidade de 
avaliação da existência e do impacto do efeito de ancoragem, no momento da 
determinação desses incentivos. 

Tendo em conta os resultados obtidos pelos respondentes no grupo de calibragem, 
relativamente ao montante que seria necessário receberem para passarem a reciclar, é 
possível inferir que alguns participantes no estudo não fazem ideia do custo associado a 
este serviço. A não inclusão no questionário de qualquer questão ou informação acerca 
do custo atual do serviço de RSU constitui uma limitação do estudo, que pode explicar, 
em parte, a discrepância entre os valores apontados pelos participantes como WTA para 
reciclar os diferentes materiais e os valores reais pagos pelo serviço de RSU. Esta 
limitação terá influenciado, sobretudo, os resultados do grupo experimental da âncora 
alta que poderá ter sido considerada demasiado elevada por parte dos inquiridos neste 
grupo, levando, portanto, a que o índice de ancoragem relativo à âncora alta fosse 
relativamente reduzido. Por outro lado, podemos inferir que há uma necessidade de 
informação e conhecimento que será importante fornecer à população, no sentido da 
melhor colaboração na aplicação deste tipo de medidas, por forma a atingir as metas 
estabelecidas. 

Ainda com base nos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que, aquando da 
utilização dos habituais modelos de valoração contingente para a determinação das 
tarifas a aplicar, o efeito ancoragem poderá ser significativo no caso do vidro mas não 
para o plástico nem para o papel. Ainda assim, para efeitos de definição de políticas de 
gestão de resíduos, a perceção da existência deste tipo de efeito, ainda que ténue, pode 
contribuir para a utilização dos valores (âncoras) mais adequados, isto é, que melhor 
sirvam o interesse público e a obtenção de níveis de reciclagem mais elevadas.  
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Resumo 
O fósforo é um recurso não renovável, fundamental para a produção agrícola e, portanto, 
estratégico para a Europa. O paradoxo do fósforo resulta da antecipação de dificuldades 
futuras na satisfação da procura mundial deste elemento, a par do crescente aumento da 
frequência e intensificação da eutrofização de massas de água, fruto da dispersão 
excessiva de nutrientes nos ecossistemas terrestres e aquáticos. Importa assim 
promover uma gestão sustentável do fósforo, designadamente aumentando a eficiência 
da sua utilização na agricultura e valorizando o que existe em materiais orgânicos. Neste 
artigo discute-se o papel do fósforo na redução das pressões sobre o nexus água-
energia-alimentos num contexto de economia circular, e o potencial associado à sua 
recuperação a partir de águas residuais urbanas. Propõe-se uma estratégia de 
tratamento e descrevem-se várias opções tecnológicas que promovem a acumulação-
libertação-recuperação de fósforo e apresenta-se um conjunto de indicadores chave para 
avaliação do desempenho das instalações na recuperação deste elemento. Os 
indicadores consideram a reutilização de água, valorização de lamas e/ou produção de 
estruvite, e a descarga de fósforo no meio recetor, e são parte de um sistema de apoio à 
operação e gestão patrimonial destas infraestruturas. 

Palavras-Chave: economia circular, indicadores de desempenho, nexus água-energia-
alimentos, recuperação de fósforo, instalações de tratamento e recuperação de água, 
energia e materiais. 
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Abstract 
Phosphorus is a non-renewable resource, essential for agricultural production and, 
therefore, strategic for Europe. The phosphorus paradox derives from the anticipation of 
future difficulties in satisfying its world demand, together with the increasing frequency 
and intensification of eutrophication of surface water bodies resulting from the excessive 
nutrient dispersal on terrestrial and aquatic ecosystems. It is therefore crucial to promote 
a sustainable management of phosphorus, namely by promoting its efficient use in 
agriculture and its recovery from organic materials. This article discusses the role of 
phosphorus for reducing the pressures on the water-energy-food nexus, in a circular 
economy context, and the potential associated with its recovery from urban wastewaters. 
A treatment strategy is proposed and several technological options are described for 
promoting phosphorus accumulation-release-recovery, and a set of key indicators is 
presented for assessing the performance of resource recovery facilities for phosphorus. 
The indicators cover water reuse, biosolids beneficial use and struvite production, as well 
as P release into the environment, and are part of a system designed to support the 
operation and asset management of these facilities. 

Keywords: circular economy, performance indicators, phosphorus recovery, resource 
recovery facilities, water-energy-food nexus. 
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1 Introdução  

O fósforo é um elemento essencial para a vida no nosso planeta, desempenhando um 
papel fundamental no metabolismo energético das células e na transmissão de 
informação genética. Devido à sua reatividade elevada, o fósforo não ocorre na natureza 
sob a forma elementar, combinando-se espontaneamente com o oxigénio.  

O ciclo biogeoquímico do fósforo apresenta duas escalas temporais (Figura 1): uma de 
menor duração (escala biológica), dependente das relações ecológicas entre os seres 
vivos, e outra de longa duração (escala geológica), que permite o transporte do fósforo 
através da biosfera.  

 
Figura 1. Ciclo biogeoquímico do fósforo 

O principal reservatório de fósforo na natureza corresponde a rochas fosfáticas, cuja 
erosão e lixiviação permite a disponibilização progressiva deste elemento, na fração 
inorgânica dissolvida, para o desenvolvimento dos seres vivos. No solo, o fosfato está 
incorporado (imobilizado ou fixo) em óxidos de ferro, hidróxidos de alumínio e partículas 
(argila e matéria orgânica). A concentração no solo de ortofosfato, que constitui a forma 
de fósforo assimilável pelas plantas, é de um modo geral bastante baixa. Pelo facto de 
ser facilmente imobilizado ou adsorvido, a concentração em ortofosfato no solo é o fator 
que limita a produtividade dos ecossistemas, ao invés do conteúdo em fósforo total 
(Schegel 1995). Considerando a escala biológica do ciclo biogeoquímico, a devolução do 
fósforo utilizado pelos seres vivos ocorre através da mineralização da matéria orgânica. 

Quando se considera a escala geológica, o ciclo do fósforo é controlado pelo seu 
transporte desde os continentes até ao fundo oceânico, desempenhando os cursos de 
água um papel determinante nesta deslocação (Oelkers et al. 2008). A formação de 
rochas sedimentares ricas em fósforo, resultantes da mineralização de resíduos 
orgânicos marinhos, leva 10 a 15 milhões de anos (Ashley et al. 2011). É necessária a 
ocorrência de fenómenos de elevação tectónica dos fundos oceânicos para que o fósforo 
possa regressar aos ecossistemas terrestres. Dada a duração extremamente longa dos 
fenómenos sedimentares e de elevação tectónica, é frequente considerar-se o fósforo 
como sendo um recurso não renovável (e.g. Cordell et al. 2009). 
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O fósforo está presente em numerosos minerais, particularmente nas apatites. Os 
depósitos geológicos de fósforo apresentam duas origens: sedimentar e ígnea. Além do 
pentóxido de fósforo (P2O5), estes depósitos incluem outros materiais como, por 
exemplo, metais (e.g. cádmio, urânio e zinco). As jazidas de fósforo de origem 
sedimentar, também designadas de fosforite, localizam-se essencialmente em Marrocos 
e Saara Ocidental, China e Argélia. As principais reservas de origem ígnea localizam-se 
na África do Sul, Rússia e Finlândia (USGS 2017).  

O fósforo apresenta uma importância geopolítica significativa. A Figura 2 apresenta os 
países com a maior extração anual e com as maiores jazidas de fósforo. Os valores 
apresentados referem-se a rocha fosfática já processada com valor económico suficiente 
para a produção de ácido fosfórico ou fósforo elementar.  

Figura 2. Extração e reservas de fósforo (USGS 2017) 

Em 2016, e de acordo com a Figura 2, 83% da extração mundial de rocha fosfática 
concentrou-se em 5 países (China, Marrocos e Saara Ocidental, Estados Unidos, Rússia 
e Jordânia). Importa referir que a extração chinesa, correspondente a mais de metade 
dos valores mundiais, tem tido por destino o mercado interno, estando indisponível para 
a economia global. No que se refere à localização das jazidas de fósforo, estima-se que 
74% da reserva mundial esteja concentrada na região de Marrocos e Saara Ocidental, 
zona com um conflito armado em curso e cuja resolução não se perspetiva para breve. É 
difícil prever com exatidão a dimensão das reservas de rocha fosfática e a capacidade 
para fazer face à procura a longo prazo, não se considerando eminente a escassez de 
rocha fosfática (USGS 2017). No entanto, a concentração geográfica das reservas cria 
riscos económicos significativos para os países dependentes de importações (Mayer et 
al. 2016). O reconhecimento dos problemas que afetam a segurança do 
aprovisionamento deste recurso levou a que a Comissão Europeia classificasse a rocha 
fosfática como matéria-prima com importância crucial para a União Europeia (CE 2014a). 

O fósforo de origem inorgânica é utilizado em diversas aplicações, que podem ser 
divididas em duas categorias: agrícolas e não agrícolas. Cerca de 95% da extração 
mundial de fosfato é utilizada em aplicações agrícolas, designadamente na indústria de 
fertilizantes (90% do fósforo consumido) e na produção de pesticidas à base de fósforo e 
de suplementos para alimentação animal (Desmidt et al. 2015). As aplicações não 
agrícolas do fósforo de origem inorgânica incluem a sua utilização na indústria alimentar, 
em detergentes e usos industriais, por exemplo, no tratamento da superfície de metais e 
na produção de retardantes de chamas e de baterias. O estrume animal, rico em fósforo 
de origem orgânica, aplicado como fertilizante dos solos, constitui uma das principais 
fontes de fósforo na produção agrícola da União Europeia (CE 2013).  

A utilização de fertilizantes químicos (azotados e fosfatados) é um pilar da Revolução 
Verde que aconteceu a partir da década de 50 do século passado. O aumento da 
produtividade agrícola contribuiu determinantemente para o crescimento da população 
mundial, que passou de 2,5 mil milhões de habitantes em 1950 para 7,5 mil milhões em 
2017.  
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Com a Revolução Verde, os fertilizantes minerais fosfatados tornaram-se a principal 
fonte de fósforo para a produção agrícola, tendo o seu consumo a nível mundial 
quadruplicado entre 1961 e 2012 (Schoumans et al. 2015). Como na generalidade dos 
solos agrícolas o fósforo é o nutriente limitante para a produtividade dos agro-sistemas, é 
prática corrente o seu fornecimento em quantidades que ultrapassam as necessidades 
das culturas. O sistema agrícola intensivo é, assim, extremamente ineficiente no que 
respeita ao uso do fósforo, com apenas 16% do fósforo aplicado efetivamente 
incorporado na alimentação humana (Mayer et al. 2016). O fósforo fornecido em excesso 
pode permanecer no solo agrícola ou ser arrastado para as águas superficiais e 
subterrâneas, através da erosão dos solos.  

Além da questão económica associada às baixas eficiências ao longo da cadeia de valor, 
são os impactos ambientais que colocam maior pressão em termos da necessidade de 
diminuir a velocidade de dispersão do fósforo na hidrosfera (Desmidt et al. 2015). De 
acordo com Oelkers et al. (2008), a atividade humana quase duplicou o fluxo de fósforo 
para os oceanos, sobretudo nas formas dissolvida e adsorvida a partículas coloidais. O 
excesso de nutrientes (e em particular de fósforo) nas massas de água doce superficial 
pode provocar florescências de cianobactérias, as quais, dada a rapidez com que 
geralmente se desenvolvem e, sobretudo, devido aos metabolitos que produzem, que 
podem incluir cianotoxinas tóxicas para o homem, animais (e.g., mamíferos e peixes) e 
algumas espécies de plantas, estão associadas a potenciais efeitos adversos na 
qualidade da água. 

A descarga de águas residuais urbanas não controladas ou deficientemente tratadas 
também contribui para o transporte de fósforo para as massas de água. Nas estações de 
tratamento é possível recuperar o fósforo na fase líquida, na fase sólida (i.e., lamas) e a 
partir das cinzas resultantes da incineração das lamas. A recuperação do fósforo 
presente nas águas residuais urbanas tem sido bastante estudada e é praticada na 
Europa (designadamente na Holanda, Bélgica, Alemanha e Áustria), nos Estados Unidos 
da América e no Japão (Desmidt et al. 2015).  

O presente artigo pretende introduzir os principais aspetos associados à sustentabilidade 
da utilização do fósforo e propor uma estratégia para uma recuperação mais eficiente de 
fósforo de águas residuais urbanas. Desta estratégia faz parte um conjunto de 
indicadores para a avaliação do desempenho de instalações de tratamento e 
recuperação de água e materiais na recuperação de fósforo, aqui apresentado. 

2 O Papel do fósforo no nexus água-energia-alimentos e 
na economia circular 

O nexus água-energia-alimentos (nexus FEW, de food, energy and water) evidencia as 
interdependências complexas entre a segurança hídrica, a segurança energética e a 
segurança alimentar que, em face do crescimento populacional e das alterações 
climáticas, exigem uma articulação e esforço concertado dos decisores políticos, 
profissionais e investigadores (Cai et al. 2017). A FAO (2014) identifica esta articulação 
como um dos principais desafios atuais para a economia global e o desenvolvimento 
sustentável.  

De acordo com Jarvie et al. (2015), o fósforo desempenha um papel fundamental neste 
nexus visto ser um elemento essencial para a produção de culturas agrícolas destinadas 
à alimentação humana e animal (segurança alimentar) e à produção de biocombustíveis 
(segurança energética) e, em simultâneo, poder constituir uma ameaça para a 
segurança hídrica através da degradação da qualidade da água (Figura 3).  
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O aumento da procura de rocha fosfática afeta o mercado mundial, tendo acontecido um 
período crítico em 2007 e 2008, com um aumento de 700 % no preço do fósforo num 
período de catorze meses (CE 2013). Os fatores que mais têm contribuído para o 
incremento da procura de fósforo são o crescimento da população mundial, a alteração 
de hábitos alimentares (por exemplo, maior consumo de carne e laticínios na China e na 
Índia), e o aumento da produção de biocombustíveis. Este último fator (designadamente, 
a produção de etanol) foi o principal responsável pelo aumento da procura em 2007 
(Cordell et al. 2009). Como resultado, o preço dos cereais aumentou significativamente, 
causando maiores dificuldades na aplicação de programas de ajuda alimentar e afetando 
a segurança alimentar de populações mais desfavorecidas. Este é um exemplo do 
impacto do fósforo no nexus FEW.  

  
Figura 3. O papel central do fósforo no nexus FEW (adaptado de Jarvie et al. 2015) 

A economia circular permite reduzir as pressões sobre o nexus água-energia-alimentos, 
uma vez que favorece um uso mais eficiente dos recursos. Na União Europeia, a 
transição para a economia circular está no centro da agenda para a “eficiência dos 
recursos” (i.e. a utilização de recursos de forma mais sustentável). Como parte da 
Estratégia Europa 2020, o “Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos” 
considera que a transformação da economia passa por “transformar resíduos em 
recursos”, partindo dos seguintes objetivos: aumentar a reciclagem, promover a 
reutilização de materiais ainda com valor, reduzir o consumo de energia e a emissão de 
gases com efeito de estufa na extração e processamento de materiais, assegurar o 
aprovisionamento de recursos essenciais e limitar os impactos ambientais resultantes da 
utilização de recursos (CE 2011).  

É no contexto de economia circular que as estações de tratamento de águas residuais 
devem passar a ser consideradas instalações de tratamento e recuperação de água, 
energia e materiais. Na recuperação de fósforo de águas residuais importa considerar 
todos os benefícios associados à sua reciclagem, uma vez que o valor de mercado dos 
produtos com fósforo reciclado ainda não permite compensar o custo da recuperação 
deste nutriente (Mayer et al. 2016). Quando se considera o valor total associado à 
recuperação do fósforo, emergem argumentos adicionais que sustentam o esforço a 
desenvolver neste sentido. Nesta análise há que ter também em consideração outros 
produtos que podem ser recuperados em simultâneo, designadamente, água, energia e 
azoto. A reciclagem de fósforo fornece um conjunto de serviços para os quais é difícil 
atribuir um valor de mercado (i.e. benefícios intangíveis), mas que são fundamentais 
para a sociedade e o ambiente. Estes serviços incluem a proteção e melhoria da 
qualidade das águas, a melhoria da operação e desempenho das estações de 
tratamento, quer de água para consumo humano, quer de recuperação de água e 
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materiais a partir de efluentes urbanos, e, consequentemente, a melhoria da segurança 
hídrica e alimentar, e da equidade social. 

A necessidade de promover a reciclagem do fósforo está claramente sinalizada pela 
Comissão Europeia nos documentos “Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de 
recursos” (CE 2011) e “Para uma economia circular: programa para acabar com os 
resíduos na Europa” (CE 2014b). De entre os primeiros trabalhos do pacote de medidas 
relativas à economia circular, consta a revisão do Regulamento n.º 2003/2003 relativo 
aos adubos, com proposta de novas regras em matéria de adubos orgânicos e de 
adubos à base de resíduos na EU (CE 2016). A proposta de revisão deste regulamento 
estabelece regras para converter os biorresíduos em matérias-primas que podem ser 
utilizadas para o fabrico de produtos fertilizantes. O fósforo assume particular relevo 
neste documento.  

3 Estratégia para recuperação do fósforo de águas 
residuais 

Existe uma diferença substancial entre remoção e recuperação de fósforo de águas 
residuais. No primeiro caso, pretende-se obter um efluente tratado com uma 
concentração em fósforo que obedeça aos requisitos da licença de descarga da estação 
de tratamento, transferindo o fósforo para as lamas através de processos químicos e 
biológicos. No segundo caso, pretende-se obter um produto que contenha fósforo e que 
possa ser utilizado, quer na agricultura, quer na indústria do fósforo (Desmidt et al. 
2015).  

A Diretiva 91/271/CEE, relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, estabelece as 
condições de descarga em zonas sensíveis sujeitas a eutrofização, impondo como 
limites de descarga de fósforo 2 mg/L P, para aglomerados de 10 000 a 100 000 
equivalentes de população (EP), e 1 mg/L P, para aglomerados superiores a 100 000 EP. 
Determina também um valor mínimo de 80 % para a eficiência de remoção de fósforo, na 
descarga em zonas sensíveis. Embora os artigos 12.º e 14.º estabeleçam que as águas 
residuais tratadas e as lamas resultantes do tratamento “devem ser reutilizadas sempre 
que possível”, esta diretiva não define requisitos quanto à biodisponibilidade do fósforo 
reciclado. Quando o fósforo é removido por coagulação com sais de ferro e alumínio 
produzem-se compostos com ligações covalentes fortes que dificultam a sua valorização 
agrícola. No entanto, a recuperação sob a forma de estruvite permite a manutenção da 
biodisponibilidade do fósforo reciclado. 

De acordo com o modelo definido por Batstone et al. (2015) e Mehta et al. (2015), e 
tendo em vista o objetivo de valorização de nutrientes, o tratamento das águas residuais 
pode ser organizado em três etapas sequenciais, designadamente: (1) concentração de 
nutrientes na fase sólida (lamas), (2) libertação de nutrientes para a fase líquida, (3) 
recuperação de nutrientes na fase sólida, sob a forma de precipitados químicos e de 
biosólidos (Figura 4). Esta leitura do funcionamento das instalações de tratamento facilita 
a operação e otimização independente de cada etapa e a obtenção de sinergias entre 
diversos objetivos de tratamento, como, por exemplo, a remoção de nutrientes (fósforo e 
azoto) e a produção de energia através do biogás e/ou a remoção de outros 
contaminantes com base no seu modo de apresentação, i.e. forma dissolvida e 
particulada. 

Outra vantagem interessante da sequência “acumulação-libertação-recuperação” é que 
esta facilita uma leitura do funcionamento das instalações de tratamento e recuperação 
de água, energia e materiais com base nos pontos de entrada e de saída dos 
constituintes das águas residuais que podem ser objeto de valorização, i.e. água, 
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energia e nutrientes. Considera-se assim um ponto de entrada – a água residual bruta – 
e os seguintes quatro pontos de saída (adaptado de Silva et al. 2016): 
 Efluente tratado - constitui a principal saída da carga hidráulica afluente à ETAR, pode 

ser utilizado na rega (agricultura e jardins) e em diversos usos exteriores (e.g. 
lavagem de pavimentos). 

 Biogás - constitui uma importante corrente de saída para a energia química presente 
nas águas residuais, pode ser usado na produção de energia elétrica. 

 Biosólidos (ou lamas estabilizadas e desidratadas) - contêm material orgânico de 
menor biodegradabilidade e nutrientes não-recuperados, podem ser utilizados na 
melhoria da estrutura e constituição dos solos. 

 Fertilizantes inorgânicos - podem ser a principal corrente de saída para o fósforo e 
azoto, destinando-se à produção agrícola.  

Importa salientar que a valorização agrícola dos biosólidos e dos fertilizantes inorgânicos 
pressupõe que os nutrientes (fósforo e azoto) são aplicados à taxa agronómica, a qual 
depende do ciclo de crescimento da cultura e não é constante ao longo do ano. 

 
Figura 4. Sequência “acumulação-libertação-recuperação” de fósforo no tratamento de águas 

residuais urbanas 

Em geral, as águas residuais domésticas apresentam uma concentração em fósforo total 
inferior a 10 mg/L P (Yuan et al. 2012), estando o fósforo presente sob a forma 
inorgânica (ortofosfato e polifosfato) e na forma orgânica. Nos casos em que a licença de 
descarga estabelece limites de fósforo para zonas sensíveis (i.e. 1 ou 2 mg/L P), torna se 
necessário alcançar uma eficiência de remoção de 80-90 %. A decantação primária 
permite remover cerca de 10 % da carga de fósforo afluente e os sistemas de lamas 
ativadas convencionais permitem remoções de 20-30 % através da incorporação do 
fósforo na biomassa (Desmidt et al. 2015). Deste modo, nos sistemas convencionais de 
tratamento fica por concretizar cerca de 50 % da eficiência de remoção necessária para 
responder às exigências de descarga em zonas sensíveis. Neste caso, torna-se 
necessário usar sistemas de lamas ativadas que favoreçam a proliferação de bactérias 
acumuladoras de fósforo, designadamente, através da inclusão de uma etapa anaeróbia 
a montante da etapa aeróbia (processo AO) ou das etapas anóxica e aeróbia (processo 
A2O). As bactérias acumuladoras de fósforo são capazes de armazenar mais de 5 % do 
seu peso seco em fósforo (enquanto outras bactérias acumulam 1-2 %) quando é 
aplicada uma etapa anaeróbia a montante do tanque de arejamento (Yuan et al. 2012). O 
fósforo removido das águas residuais pode ser valorizado através da sua aplicação à 
taxa agronómica no solo agrícola e em espaços verdes. 
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A Figura 5 ilustra a aplicação da sequência “acumulação-libertação-recuperação” numa 
instalação típica de tratamento, com o objetivo de promover a recuperação de fósforo de 
águas residuais. Neste exemplo, a concentração e posterior solubilização do fósforo são 
feitas através do processo de lamas ativadas e do processo de digestão anaeróbia, 
respetivamente. O fósforo é, seguidamente, recuperado em conjunto com o azoto 
através de um processo de precipitação química – produção de estruvite 
(MgNH4PO4.6H2O). Para tal, é necessário fornecer magnésio e aplicar condições 
específicas como, por exemplo, um pH superior a 8 (Egle et al. 2015). 

A produção de estruvite pode ser realizada em diversos pontos da linha de lamas 
(Schoumans et al. 2015), designadamente, após a digestão anaeróbia (como é ilustrado 
na Figura 5) ou a partir do caudal de escorrências da desidratação mecânica. No 
primeiro caso, o produto final tem uma qualidade mais baixa uma vez que, em resultado 
do maior teor em sólidos do afluente ao reator de precipitação química, a estruvite fica 
misturada com material orgânico. No segundo caso, a estruvite apresenta um teor de 
impurezas mais baixo, tendo assim maior valor comercial. No entanto, esta última opção 
apresenta como principal inconveniente o facto de não limitar a ocorrência da 
precipitação espontânea de estruvite durante o processo de desidratação de lamas e, 
consequentemente, a ocorrência de avarias no equipamento utilizado (Desmidt et al. 
2015). 

 
Figura 5. Concentração-libertação-recuperação de fósforo de águas residuais urbanas 

4 Avaliação de desempenho das instalações de 
tratamento na recuperação de fósforo 

Empresas, reguladores e organismos de financiamento têm utilizado sistemas de 
avaliação de desempenho para apoiar as suas decisões. O LNEC tem vindo a 
desenvolver o sistema de avaliação de desempenho de estações de tratamento de 
águas residuais, que foi concebido para medir e melhorar a eficácia e a fiabilidade 
destas instalações, 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 
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sustentabilidade (económica e ambiental), através da utilização de indicadores e índices 
de desempenho (Silva et al. 2016a).  

Como referido anteriormente, a recuperação de fósforo é uma questão emergente de 
preocupação económica e ambiental. Por um lado, tem um custo económico associado 
aos processos biológicos e químicos utilizados. Por outro lado, tem benefícios 
económicos e ambientais significativos (Silva et al. 2016b).  

O PAS integra indicadores de eficácia, wtWQ03.2 (Silva et al. 2014a), de remoção de 
fósforo, wtER06.0b (Silva et al. 2014b), de valorização e recuperação de fósforo, 
wtBP09, e de descarga no meio recetor, wtBP10 (Silva et al. 2016b) (Quadro 1). O 
fluxograma da Figura 6 identifica as variáveis necessárias ao cálculo dos indicadores de 
desempenho. 

Além do indicador de recuperação global de fósforo (wtBP09) foram desenvolvidos 
indicadores específicos para as diferentes valorizações deste nutriente, nomeadamente 
através da aplicação de lamas (biosólidos) na agricultura (wtBP09.0a), da reutilização de 
água para rega (wtBP09.0b) e da recuperação de fósforo a partir de lamas (wtBP09.0c).  

A valorização de lamas na agricultura é muito popular a nível mundial, porém deve 
garantir que não há contaminação do solo e dos aquíferos e deve ter em conta as 
necessidades do solo e as necessidades nutricionais das culturas. Ou seja, a lama deve 
ser aplicada à taxa agronómica, i.e. à taxa projetada para fornecer a quantidade de 
nutrientes necessários, minimizando a quantidade que passa abaixo da zona da raiz. 
Caso contrário, a aplicação na agricultura não deve ser considerada como valorização 
(Joo et al. 2015). O mesmo se aplica à valorização de fósforo na agricultura ou em 
espaços verdes através da aplicação de lamas (E na Figura 6) ou, diretamente, de água 
reutilizada (Rega - D na Figura 6).  

Quadro 1. Indicadores chave para avaliação do desempenho das instalações de 
tratamento na recuperação de fósforo. 

Indicador de desempenho e formulação 

wtWQ03.2 – Conformidade da água para descarga relativamente à qualidade (DL 152/97) [%] 

100
m

J
m

1i
i






 

m = parâmetros requeridos (com VP) analisados (DL 152/97) 

Ji = conformidade da água para descarga relativamente à qualidade estabelecida 
para o parâmetro ‘i’ (0 = não conforme; 1 = conforme) 

wtER06.0b – Eficiência mássica de remoção de fósforo [%] 
(Massa de P afluente – Massa de P descarregada) / Massa de P afluente (kg) * 100  
[A – (B + C + D)] / A * 100 (Figura 6) 

wtBP04 – Valorização de lamas [%] 
Lamas valorizadas (kg) / Lamas escoadas (kg) * 100                                         2/1 * 100 (Figura 6) 

wtBP09 – Valorização de P [%] 
Valorização de P (kg) / Massa de P afluente à ETAR (kg) * 100       (D + E + F) / A * 100 (Figura 6) 
 
Em adição ao indicador global, podem ser calculados os seguintes indicadores específicos:  

wtBP09.0a – Valorização de P através da utilização de lamas na agricultura (E / A * 100; Figura 6) 
wtBP09.0b – Valorização de P através da água reutilizada para rega (D / A * 100; Figura 6) 
wtBP09.0c – Recuperação de P das lamas (F / A * 100; Figura 6) 

wtBP10 – P descarregado no meio recetor [%] 
P descarregado no meio recetor (kg) / Massa de P afluente à ETAR (kg) * 100   
(B + C) / A * 100 (Figura 6) 



48 

Figura 6. Fluxograma de apoio ao cálculo dos indicadores de desempenho de instalações de 
tratamento na gestão do fósforo  

Este conjunto de indicadores chave responde diretamente ao objetivo de avaliação da 
recuperação de fósforo. Porém, para uma visão mais aprofundada pode ser necessário 
utilizar indicadores complementares, que permitam fazer um diagnóstico mais integrado 
com outros recursos (por exemplo, consumo de energia e reagentes, produção de 
lamas) que sejam afetados pela recuperação do fósforo e para auxiliar na identificação 
de medidas de melhoria.  

Na implementação deste e de qualquer sistema de avaliação e melhoria contínua do 
desempenho importa também analisar as interdependências entre processos de 
tratamento e entre contaminantes a remover, de forma a maximizar as sinergias 
possíveis. Assim, quando se pretende aplicar a sequência “acumulação-libertação-
recuperação” de fósforo é desejável avaliar o impacto ao nível do transporte e remoção 
de outros contaminantes, como, por exemplo, microrganismos patogénicos e fármacos. 
Exemplificando, a digestão anaeróbia das lamas resulta na solubilização de fósforo 
orgânico (etapa de libertação), mas também permite inativar microrganismos 
patogénicos e aumentar a degradação de fármacos pouco biodegradáveis 
aerobicamente. 

Esta é a abordagem do projeto LIFE IMPETUS, que passa pela avaliação e melhoria do 
desempenho da remoção de fármacos em sistemas de tratamento convencionais por 
lamas ativadas de alta e baixa carga, em dois casos de estudo, respetivamente, ETAR 
de Beirolas (Águas do Tejo Atlântico) e ETAR de Faro Noroeste (Águas do Algarve), com 
o objetivo de identificar estratégias de operação que assegurem desempenho bom em
termos de eficácia, mas também de eficiência de energia e materiais. As estratégias
incluem ajuste de condições de operação, bem como opções de melhoria das soluções
de tratamento existentes que impliquem pouco investimento e o recurso a coagulantes e
a adsorventes ecológicos (produzidos a partir de resíduos vegetais).

5 Conclusões 

No presente artigo apresentaram-se sumariamente aspetos da atual problemática 
associada ao fósforo, focando a sustentabilidade da sua utilização e reciclagem. Apesar 
da substituição integral do fosfato extraído de reservas minerais por fósforo reciclado não 
ser viável nem necessária num futuro próximo, importa desenvolver políticas que 
favoreçam a recuperação deste elemento chave no nexus água-energia-alimentos no 
sentido de se caminhar para uma maior segurança em termos do seu aprovisionamento 
e, em particular, se controlar a frequência e a intensificação da eutrofização de massas 
de água.  
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Pela emergente preocupação económica e ambiental que lhe está associada, a 
recuperação de fósforo deve ser um aspeto chave na avaliação do desempenho de uma 
instalação de tratamento e recuperação de água, energia e materiais. É para tal, 
proposto um conjunto de indicadores de desempenho que respondem de forma objetiva 
e integradora a este objetivo e que foram concebidos para apoiar a operação e a gestão 
patrimonial destas infraestruturas.  
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Abstract 
Urban flooding occurrence has significant impacts and negative effects that require an 
adequate assessment, taking into consideration the different consequences associated 
with them. This study proposes a methodology based on the development and use of a 
1D/2D integrated mathematical modelling and subsequent application of the technical 
performance assessment to support the flood management in estuarine margins. The 
1D/2D integrated modelling is developed using the combination of Mike Urban and Mike 
Flood software through the application of the Overland Flow tool. The performance 
assessment in stormwater systems is based on the application of performance indicators 
(PIs) using the information provided by 1D and 1D/2D integrated modelling. The set of 
PIs includes a part from the system of the IWA for wastewater services, those that are 
applicable to flooding management of stormwater systems; another part corresponds to 
some new PIs proposed, based on the modelling capabilities (1D and 1D/2D). The 
advantages and disadvantages of the use of information obtained from 1D/2D modelling 
in comparison to 1D modelling is also analysed. The methodology was tested and 
validated for the Dafundo case study, where the risk of flooding occurrence is focused on 
the downtown catchment area. 

Palavras-Chave: estuarine margins, flood management, performance assessment, 
stormwater drainage system, 1D/2D integrated modelling. 

doi: 10.22181/aer.2017.0205 

* Corresponding author
E-mail: pbeceiro@lnec.pt (Paula Beceiro)



 

52 
 

 
 
 

Modelação integrada 1D/2D e avaliação 
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Resumo 
A ocorrência de inundações urbanas tem impactos significativos e efeitos negativos que 
requerem uma adequada avaliação, devendo ser consideradas as diferentes 
consequências associadas. O presente estudo propõe uma metodologia baseada no 
desenvolvimento e uso da modelação matemática integrada 1D/2D e subsequente 
avaliação técnica de desempenho, para apoio à gestão de inundações em margens 
estuarinas. A modelação integrada 1D/2D foi desenvolvida usando a combinação do 
software Mike Urban e Mike Flood, através da aplicação da ferramenta Overland Flow. A 
avaliação técnica do desempenho em sistemas de águas pluviais baseia-se na aplicação 
de indicadores de desempenho (PI), utilizando os resultados da modelação integrada 1D 
e 1D/2D. O conjunto de PI inclui uma parte pertencente ao sistema da IWA para serviços 
de águas residuais, sendo aqueles aplicáveis à gestão de inundações de sistemas de 
águas pluviais; outra parte é constituída por novos PI propostos, baseados nas 
capacidades de modelação (1D e 1D/2D). Também são analisadas as vantagens e 
desvantagens do uso da informação obtida através da modelação 1D/2D 
comparativamente com a modelação 1D. A metodologia foi testada e validada para o 
estudo do caso do Dafundo, onde o risco de ocorrência de inundações se foca na zona 
baixa da bacia. 

Keywords: avaliação de desempenho, gestão de inundações, margens estuarinas, 
modelação integrada 1D/2D, sistema de drenagem pluvial. 
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1 Introduction  

Population growth and the accelerated urban expansion in the last decades in Portugal 
have carried out significant changes in the natural hydrologic cycle, mainly due to the 
urbanization of rural areas, large increase of impervious areas and the artificialization of 
water courses in urban areas. The inadequate capacity of the stormwater drainage 
systems, that have not been designed taking in consideration all the interactions with 
population growth, land occupation and climate changes, promote frequent flooding 
occurrences, especially in urban areas. When these areas are located in estuarine 
margins flooding effects are usually aggravated. 

Mathematical modelling of stormwater drainage systems represents a useful tool to 
evaluate the susceptibility to flooding and to identify potential measures to reduce the risk 
in estuarine margins. Currently, several types of mathematical models are available being 
the main difference based on the runoff and overland modelling. The overland flow 
modelling is an important issue integrated in the 1D/2D modelling. The model results 
provide a level of detail that benefits the use of the technical performance assessment to 
support diagnosis and decision making in flood risk management. 

Currently, a performance indicators’ system specifically directed to stormwater drainage 
systems has not been developed yet. In the performance indicator (PI) systems 
developed and implemented for wastewater systems, e.g. the IWA PI system (Matos et 
al. 2003) and the ERSAR PI system (Matos et al. 2004), stormwater systems are not 
directly included, although some PIs may also be applicable to these systems. 

The aim of this paper is to present a methodology, developed in Beceiro (2016), that 
combines 1D/2D mathematical modelling and performance assessment for stormwater 
systems, focusing on the Dafundo case study. 

2 Methodology for integrated mathematical modelling 
and performance assessment 

2.1 General description 
The methodology is based on the development and use of an 1D/2D integrated 
mathematical modelling and the application of the technical performance assessment to 
support the flood management in estuarine margins. The methodology proposed for 
1D/2D integrated modelling of the urban stormwater drainage system consists in, firstly, 
building separately the surface runoff and the buried network models, then coupling the 
models, after performing their calibration, and finally simulating the scenarios. The 1D/2D 
integrated modelling is developed using the combination of Mike Urban and Mike Flood 
software, through the Overland Flow tool. The performance assessment is based on the 
concepts developed and applied by Cardoso (2008) in urban drainage systems, focusing 
on the selection of a set of PIs for an objective assessment and to support management 
of flooding occurrences. The advantages and disadvantages of the use of information 
obtained through 1D/2D modelling in comparison to 1D modelling are also analysed.  

2.2 1D/2D integrated modelling of stormwater drainage systems 

2.2.1 Main phases 

The 1D/2D integrated modelling of stormwater drainage systems is a laborious and 
complex process that requires a high availability of specific information. In Figure 1 the 
main phases of 1D/2D modelling are presented. 
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Figure 1. Phases of the 1D/2D integrated modelling 

2.2.2 Surface runoff modelling 

The surface runoff model is built using Mike Urban (DHI 2014), by applying the 2D 
Overland Flow. In the 2D runoff model the geometrical and hydrological characteristics of 
the sub-catchments should be defined. The delimitation of the drainage sub-catchments 
and their characterization (length, total, pervious and impervious areas) are required for 
the runoff modelling. The method selected for surface runoff modelling is the time-area 
approach taking into account the catchments’ shape.  

2.2.3 Network modelling 

The 1D network model building is carried out using the Mike Urban (DHI 2014), as it 
provides the possibility to develop an integrated 1D/2D model. The urban stormwater 
system model must incorporate the available information on the mapping and inventory 
data, which should be validated. The available data should be verified in order to ensure 
an adequate accuracy and representation of the stormwater drainage system. The types 
of elements to be incorporated to build the network model are manholes (regular and 
sealed), pipes and surface water inlets. The geometric characterization of the water inlets 
is carried out through the predefined curves. The downstream final sections of the 
drainage system should be defined as outfalls and allow the incorporation of temporal 
series, as downstream boundary conditions. Additional elements should be incorporated 
in the network model to reproduce correctly the upstream boundary condition and to 
simulate the degree of obstruction in sewers and at the outfalls. 

2.2.4 Surface runoff and network models coupling 

Once the 1D network model and the 2D surface runoff models are developed, the 
incorporation of a Digital Elevation Model (DEM), the definition of the computational 
mesh, coupling between the 1D model and 2D model, and the incorporation of the 
boundary conditions (tide level and rainfall events) have to be carried out. The coupling is 
handled through the inlets, represented in the model by surface water inlets and normal 
manholes.  

2.2.5 Model calibration 

The calibration is an essential phase in the modelling process and is supported by the 
field monitoring data and historical information provided by the entities in charge of the 
stormwater drainage system. The model accuracy depends on the level of calibration 
accomplished. Modelling results should be also validated through the historical 
information. 
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2.2.6 Definition of scenarios 

The scenarios are defined to assess the consequences in terms of flooding extension 
and water depths over surface as well as to create a set of simulations that reproduce the 
typical conditions of local flooding in the area. The rainfall events are determined for a 
period duration of four hours considering different hietogram configurations though 
keeping the same accumulated rainfall volume. The estuarine water level is adopted from 
the coupled waves-currents hydrodynamic modelling of Tagus estuary (Fortunato et al., 
2014). The rainfall events are defined as a function of the hietogram shape. Return 
periods (T) of 10, 20 and 50 years are considered, being the maximum intensity of the 
rainfall event calculated through the IDF (intensity-duration-frequency) curves (Decree-
Law 23/95) for Portugal. The shape of the rainfall event is defined by a design rainfall 
pattern for the maximum intensity in function of T. Additionally, a uniform hietogram is also 
considered. 

2.3 Comparative analysis between 1D and 1D/2D modelling results  
The comparative analysis between 1D and 1D/2D modelling results is focused on the 
flooding occurrence assessment, identifying the advantages and disadvantages for the 
1D or 1D/2D modelling in terms of results, information requirements and level of detail. 

2.4 Performance assessment  

2.4.1 Assessment procedure 

The performance assessment follows the methodology developed by Cardoso (2008). It 
is based on the selection of a set of relevant performances indicators suitable for the 
diagnosis, control and support for the management of flooding occurrences in stormwater 
drainage system. The methodology can be applied to a stormwater system using the 
detailed information provided by the 1D and 1D/2D integrated modelling (Figure 2). 

 
Figure 2. Performance assessment procedure  

The performance assessment was based on a set of PIs, partly selected from the 
International Water Association (IWA) system for wastewater services (Matos et al., 2003) 
and partly as new PIs developed by Beceiro (2016), based on 1D and 1D/2D modelling 
capabilities. The process consists in calculating PIs to assess the hydraulic capacity, 
flooding occurrence, affected properties, number of flooding incidents and network 
elements affected, service interruption and traffic impact.  
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2.4.2 PI selected from IWA system 

Table 1 presents the definition of the selected PIs from IWA system. 

Table 1. Definition of the PIs selected from the IWA system (Matos et al. 2003) 

PI Unit Definition 

WPh6 
Surcharging in gravity 
sewers in wet whether 

[%] 
Length of gravity sewers where surcharging has occurred in wet 
weather during the assessment period / total sewer length at the 
reference date x 100 

WPh7 
High sewer surcharging 

[%] 
Length of sewer where a high degree of surcharging has 
occurred in wet weather during the assessment period / total 
sewer length at the reference date x 100 

WOp38 
Flooding from combined 

sewers 

[No./100 km 
sewer / year] 

(Number of flooding incidents related to combined sewers 
during the assessment period x 365 / assessment period) / total 
sewer length at the reference date x 100 

2.4.3 Proposal of the new PIs for stormwater drainage  

Table 2 presents the definition of the new proposed PIs for stormwater drainage systems. 

Table 2. Definition of the new proposed PIs 

PI Unit Definition 

PI-1 
Manholes and inlets  

flooding from stormwater 
sewers 

[No./100 km 
sewer / year] 

(Number of manholes or surface water inlets affected by flooding, 
related to stormwater sewers, during the assessment period x 365 
/ assessment period) / total sewer length at the reference date x 
100 

PI-2 
Flooding extension from 

stormwater system 
[%] 

Flooding area extension, related to stormwater sewers, for the 
assessment period* / Area of urban catchment x 100 

PI-3 
Flooding incidents per 
unit catchment area 

[No./ha] 
Number of flooding incidents corresponding to areas affected by 
surface flooding, related to stormwater sewers, during the 
assessment period* / Area of urban catchment 

PI-4 
Surface flooding in critical 
locations in wet weather 

[No./1000 
critical 

location 
/year] 

(Number of critical locations affected by surface flooding in wet 
weather, during the assessment period x 365 / assessment  
period) / number of connected locations at the reference date x 
1000 

PI-5 
Interruption of stormwater 

services 
[%] 

Maximum duration of flooding in a manhole or surface inlet in 
hours, in the assessment rainfall event / Total duration of the 
assessment rainfall event x 100 

PI-6 
Traffic disturbances 

[m] 
Length, for the assessment period*, of the roads affected by 
flooding incidents multiplied by the respective duration of 
interruptions in hours / duration of the rainfall event in hours 

* For PI-2, PI-3 and PI-6, the assessment period corresponds to the rainfall event duration. These PIs are 
calculated and should be analysed for each rainfall event. 
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3 Case study application 

3.1 General consideration 
The case study is the Dafundo estuarine catchment located in Oeiras (Lisbon district) 
(Figure 3). The wastewater and stormwater drainage networks are managed in terms of 
construction, operation and maintenance by the SIMAS Oeiras e Amadora (SIMAS OA) 
and by the Oeiras Municipal Council (CMO). Historical information on flooding and 
obstructions of the system and the outfall was provided by the referred entities.  

 

  
a) Junça River b) Dafundo catchment (Google Maps) 

Figure 3. Location of the a) Junça River and b) Dafundo catchment 

Based on field surveys, it was possible to identify an independent behaviour of the 
Dafundo downtown drainage network from the network system located upstream. 
Consequently, it is possible to analyse these two networks separately. The integrated 
model was developed combining the Mike Urban, for buried network, and the Mike Flood, 
for surface runoff. The upstream area of catchment was previously analysed and its 
contribution for the downtown system was incorporated as an upstream boundary 
condition (BC), based on David (2006). The estuarine water level was imposed as 
downstream BC resulting from hydrodynamic modelling of Tagus estuary (Fortunato et 
al., 2014). 

3.2 Selection and description of the sub-system in the downtown area of 
the Dafundo catchment 

The historical information provided by the previously referred entities focused on the risk 
of flooding occurrence in the Dafundo downtown. In the in situ inspections a significant 
vertical drop was detected in the stormwater system. This condition limits the area of 
influence of estuarine waters to the upstream catchment, allowing considering the 
Dafundo catchment segmented into an upper and lower areas in terms of hydraulic 
behaviour. In terms of modelling, the presence of this drop allowed the segmentation of 
the network, using a simplified, conceptual and lumped model developed by David (2006) 
for the upper area. In the simplified model, the upper area of the catchment was defined 
with a total area of 87.15 ha, a percentage of impervious areas of 78.2% and the value of 
coefficient for the Rational Method (C) established was 0.23. Depending on the rainfall 
intensity, a different behaviour of the catchment was identified. The low value of C 
obtained can be explained by the fact that some impervious areas do not contribute for 
this catchment under study for low rainfall intensities. In the case of lower intensities, the 
simplified model shows an adequate representation. For higher intensities, generating 
flows higher than 350l/s, an additional flow discharge was detected. In order to achieve 
an adequate 2D runoff modelling, the representation of the terrain surface through the 
construction of DEM was carried out. In the estuarine marginal area, the use of elevation 
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points acquired through LiDAR technique was required to represent local roads and 
existing urban features.  

3.3 1D/2D integrated modelling of the sub-system in the downtown area 
of the Dafundo catchment 

3.3.1 1D/2D integrated model 

The urban drainage flooding occurrence of the sub-system in the downtown area of the 
Dafundo catchment was assessed based on a coupled 1D/2D model (DHI, 2014). In the 
1D/2D integrated model two catchments, a main and an adjacent catchment, were 
considered to simulate the upper area of Dafundo as already described.  

The upstream catchment, characterized through the simplified model, was incorporated in 
the runoff model by defining the coefficient C, total area and percentage of impervious 
area. For rainfall events with higher intensities, the additional inflow was represented 
through an additional upstream catchment with the same characteristics of the upstream 
catchment, but only contributing when the flow exceeds 350 L/s. The regulation of flow 
into the downstream catchment were modelled by a rectangular weir, allowing adequately 
simulating catchment behaviour for higher rain events. A total area of 87.15 ha and a 
percentage of impervious areas of 78.2 % were defined both for the main and for the 
adjacent catchment. The tc for each catchment (tc) and the parameter C for the adjacent 
catchment were determined in the calibration phase. 

In the lower area of the Dafundo catchment, the delimitation of the drainage sub-
catchments was required for building the runoff model. The whole lower area of the 
Dafundo catchment is 2.7 ha and the percentage of impervious area is 84.3 %. The 
time-area method was selected which takes into consideration the catchments shape. By 
default, it was considered rectangular. Initially the tc for the sub-catchments was defined 
as 7 min, being verified in the calibration phase as well as the shape. 

The stormwater drainage system defined in the 1D network model was developed based 
on the inventory data, being validated and modified through information obtained in the 
field surveys. The BCs in the 1D/2D model consist in the water level in the Tagus estuary 
and the rainfall events defined for scenarios simulation. From the information collected in 
the field surveys, several levels of sediments were observed in some sewers and it was 
identified that the natural tidal dynamics at the Dafundo beach promotes obstruction of 
the outfalls, reducing their cross sections until 10 %. To represent this restriction, a 
standard situation was defined to consider obstruction conditions, corresponding to 
specific sediment levels in sewers and of outfalls obstruction.  

3.3.2 Calibration 

Model calibration was based on the hydrograph provided by the simplified model of the 
upstream catchments and the monitoring water depths. Modelling results were validated 
through the historical information regarding flood occurrences. In the calibration phase it 
was determined: i) the parameter required to achieve an adequate hydrological behaviour 
for the upstream main and adjacent catchments; ii) the shape and tc in the sub-
catchments; iii) the degree of obstruction in sewers. The hydraulic and hydrological 
behaviour of 1D/2D drainage system model were calibrated for selected rainfall events, 
considering different intensities, and the monitored water level.  

In the calibration of 1D/2D model, parameter values obtained for the upstream catchment 
established are C = 0.23, tc = 10 min and a dry weather base flow of 20 L/s. The weir 
height value is 0.15 m. It was achieved a significant agreement between the flow 
modelled by 1D/2D and the flow estimated by the simplified model.   
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3.3.3 Scenarios 

The selected scenarios consider design and uniform rainfall events as well as three 
monitored rainfall events. The tide scenarios were established taking into account both 
the tidal amplitude and the storm surge effect, which is due to extreme conditions of 
atmospheric pressure. Low levels of pressure result in sea level over-elevation. A 
variation of the water level of 0.5 m and -0.3 m was used to consider the storm surge 
effect. Maximum and minimum limits of 4.2 m and 0.8 m, respectively, were considered 
for the tidal amplitude, based on Fortunato et al. (2014). The worst and best case 
scenarios are then 2.74 m and -2.26 m, respectively. In Table 3 the estuarine water levels 
are detailed, referred to topographical zero (2.08 m). A sediment depth of 0.20 m was 
established as a standard condition. An additional 90 % cross-section obstruction was 
adopted at the outfalls. These values were selected taking into account previous field 
work and their conjugated effect is referred to as the operational condition “with 
obstruction”.  

Table 3. Scenarios for comparative analysis between 1D and 1D/2D modelling results 

Mean sea level  
MSL [m] 

Storm surge  
[m] 

Semi-Amplitude  
[m] 

Simulated sea level  
[m] 

0.14 

0.50 
2.10 

2.74 
-1.46 

0.40 
1.04 
0.24 

-0.30 
2.10 

1.94 
-2.26 

0.40 
0.24 
-0.56 

3.4 Comparative analysis between 1D and 1D/2D modelling 
A comparative analysis between 1D and 1D/2D modelling was carried out in order to 
evaluate the results obtained, the level of detail and the information needed by each 
modelling method. This analysis allows providing some guidance on 1D or 1D/2D 
modelling use, taking into account the benefits and drawbacks of each model.  

Flooding extension, maximum water depth and duration were the variables selected to 
perform the comparative analysis between 1D and 1D/2D modelling results, considering 
12 specific scenarios selected. The scenarios for the rainfall event include design rainfalls 
(T of 20 and 50 years), and 2 real rainfall events. For tide level, the maximum and 
minimum values are selected, varying from 2.74 m to 0.64 m. The operational conditions 
“without obstruction” and “with obstruction” are also considered, scenarios A and B, 
respectively. Figure 4 presents an example of 1D and 1D/2D maximum water depth 
modelling results for scenario B1, corresponding to maximum tide level, design rainfall 
event for a return period of 50 years and operational condition “with obstruction”. 

The maximum duration was calculated in the manhole or surface inlet where the 
maximum water depths were obtained. Flooding extension was estimated through GIS, 
based on the modelling results. Flooding extension for 1D model results was obtained by 
representing the maximum water depth in the flooded surface elements over the DEM. 
The flooding extension for 1D/2D modelling results was delimited in the 2D computational 
flood result. The maximum water depths and flooding extension results are highly 
overestimated in the 1D modelling. In the case of the operational condition ”with 
obstruction” and for design rainfall events the difference between the 1D and 1D/2D 
results are more pronounced. A reasonable agreement is achieved for the maximum 
duration of flooding. 
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a) 1D/2D 

  

 

b) 1D 

  

 

Figure 4. Maximum water depth (m) for scenario B1 corresponding to maximum tide level, design 
rainfall event for a return period of 50 years and operational condition “with obstruction” 

3.5 Performance assessment results 

3.5.1 Required information 

The performance assessment of the stormwater system at the downtown area of 
Dafundo was carried out based on 1D and 1D/2D modelling results. The information 
required is: no. of flooding manholes or surface water inlets, no. of flooding incidents, 
maximum water depth, maximum flooding duration, surcharged pipes and level of 
surcharging in pipes.  

3.5.2 Interpretation of PI results from 1D and 1D/2D models 

Both Wph6 and Wph7 PIs assess surcharging in the sewer system considering, 
respectively, the length of sewer in surcharge condition and with a high degree of 
surcharging. These PIs highlight the influence of the tide level in the surcharge condition, 
particularly for the operational condition “without obstruction”, where higher differences 
are observed. Figure 5 presents the PI results for all scenarios, for both 1D and 1D/2D 
models. A combined analysis of these PIs allows identifying the importance of the 
information provided by 1D/2D modelling, as the level of detail provided for PI calculation 
is a significant advantage in this case. Flooding occurrence was evaluated in function of 
the number of incidents as well as the number of manholes and surface water inlets per 
sewer length. PI-1 results highlight the importance to incorporate not only the cases of 
flooding from surcharged sewers but also flooding due to the insufficient capacity of the 
surface inlets, information only provided by the 1D/2D model.  

The number of flooding incidents related to the urban catchment, translated by PI-3 
results, show the influence of the operational condition in the network, being the effect of 
the tide level attenuated. The number of critical locations affected by flooding and traffic 
disturbances (PI-4 and PI-6 results) is significant for almost all considered scenarios. The 
operational condition of the drainage system influence significantly the critical locations 
affected by flooding and the traffic disturbances, increasing for the case of operational 
condition “with obstruction”. The effects of operational condition are exacerbated for the 
more serious rainfall scenarios. For the characteristics of the Dafundo catchment a high 
number of critical locations affected by flooding and traffic disturbances are associated. 
The PI-5 results demonstrate that the stormwater system is affected by flooding during a 
significant period of each rainfall event. All scenarios show an interruption of service from 
30% to 60% of rainfall event duration. 
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a) Wph6 b) Wph7 

  
c) WOp38 d) PI-1 

  
e) PI-2 f) PI-3 

  
g) PI-4 h) PI-5 

 

 

i) PI-6  

Figure 5. PI results for all scenarios, considering 1D and 1D/2D models 
(PI-2, PI-3 and PI-6 were calculated and are to be analysed for each rainfall event) 
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3.5.3 Comparative analysis of the PI results from 1D and 1D/2D models 

An adequate agreement between the results obtained from 1D and 1D/2D modelling are 
observed for the selected PIs to assess: i) surcharging condition of drainage network 
(Wph6 and Wph7); ii) flooding from combined sewers that only consider flooding from 
drainage network surcharging (WOp38); iii) catchment flooding incidents (PI-3); and iv) 
interruption of service (PI-5). The higher differences between the information provided by 
1D and 1D/2D modelling were identified for those PIs that consider: i) flooding incidents 
due to insufficient capacity of water inlets (PI-1); ii) flooding extension from stormwater 
system (PI-2); iii) critical location affected by flooding (PI-4); and iv) traffic disturbances 
(PI-6).  Figure 6 presents an overview of the main differences between the PI results from 
the 1D and 1D/2D models. 

 
Figure 6. Differences of the PI results between 1D and 1D/2D models 

The highest differences in PI-1 results can be explained by the 1D modelling limitation 
that does not allow to assess flooding due to insufficient capacity of water inlets. For PI-2, 
PI-4 and PI-6, the differences are due to the dependency of these PIs on the flooding 
extension. This is the variable where higher differences are obtained between the two 
types of models, as referred in 3.4. 

4 Conclusion  

The methodology proposed in the present study includes both the development of an 
1D/2D mathematical modelling, which incorporates the flow interactions between the 
overland flow and the drainage network, and of a performance assessment system, 
based on a set of performance indicators to support the flooding assessment and 
management of stormwater drainage systems. The 1D/2D mathematical modelling in 
estuarine urban areas represents an adequate tool, providing the required information to 
analyse flooding occurrence and to contribute to support flood management.  

Performance assessment based on the information provided by 1D/2D modelling allows 
identifying more comprehensively the possible causes and negative impacts of flooding 
occurrence, considering the rainfall and tide, the operational condition of the sewer 
network, flooding incidents, extension and duration, as well as the negative impacts on 
services, infrastructures and critical locations in urban areas. It can also be used to 
assess and compare solutions to implement or to support management decisions. The 
incorporation of the operational conditions in 1D/2D modelling represents an important 
issue as it is a common situation in stormwater drainage systems. It is also suitable to be 
applied to other types of obstruction or to consider reduction of the network capacity. The 
obstructions lead to a high decrease of the hydraulic capacity of the system and intensify 
the flooding magnitude, frequency and duration.  
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The comparative analysis between the 1D and 1D/2D modelling shows that the results of 
maximum water depths and flooding extension are highly overestimated by the 1D model 
for all scenarios, especially for the more serious ones that correspond to obstruction 
operational condition and design rainfall events. However, a reasonable agreement 
between the 1D and 1D/2D models was obtained in terms of maximum duration results.  
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NOTA TÉCNICA 
 
Combustível Derivado de Resíduos 
(CDR): Definição, padronização e usos 
potenciais 

Rodrigues M. S.a*, Barreira L.P., Pimenta E., Dantas F. 

a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rua Gen. Jardim, 522 - Vila 
Buarque, São Paulo - SP, 01223-010, Brasil 

Resumo 
A gestão dos resíduos sólidos urbanos representa um desafio cada vez mais 
significativo, notadamente nas regiões metropolitanas e para os consórcios de 
municípios. Nesse contexto, formas de disposição alternativas ao aterramento começam 
a ser consideradas no Brasil, ainda que de forma bastante lenta. A produção de 
Combustível Derivado de Resíduos (CDR) apresenta-se como uma real possibilidade de 
abatimento de resíduos, em particular aqueles não segregados. Após o processamento, 
geralmente por Tratamento Mecânico (TM) ou Tratamento Mecânico e Biológico (TMB), 
os resíduos adquirem um Poder calorífico mínimo tal que lhes confere um valor de 
mercado atrativo para produtores e consumidores. Um mercado potencial para CDR 
seriam as plantas de incineração com produção de energia e as indústrias cimenteiras. 
No Brasil ainda não existem plantas de TM, TMB ou termoenergéticas geradas a CDR, 
todavia, a discussão já chegou até nós e essas tecnologias serão adotadas assim que 
houver condições económico-financeiras para tanto. É importante que a academia e as 
instituições ligadas ao setor de saneamento se adiantem, propondo uma normatização 
para a qualidade técnica e ambiental do CDR, antes que essas tecnologias sejam 
estabelecidas sem a garantia de padrões mínimos. O objetivo deste trabalho é 
apresentar um apanhado das normas internacionais para CDR, que sirva de parâmetro 
para um debate que deverá ocorrer. 

Palavras-Chave: gestão de resíduos sólidos, combustível derivado de resíduos, 
normatização. 
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TECHNICAL NOTE 
 
Residues Derived Fuels (RDF): Definition, 
standards and potential uses 

Rodrigues M. S.a*, Barreira L.P., Pimenta E., Dantas F. 

a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rua Gen. Jardim, 522 - Vila 
Buarque, São Paulo - SP, 01223-010, Brasil 

Abstract 
The management of urban solid wastes poses a growing challenge, chiefly in 
metropolitan areas and for consortia of municipalities. In this regard, alternatives to 
landfilling are beginning to be considered in Brazil, even if in a rather slow way. The 
production of Residues Derived Fuels (RDF) is a real alternative for the abatement of 
residues, in particular those not diverted to recycling. After treatment, either by 
Mechanical Treatment (MT) or Mechanical Biological Treatment (MBT), residues reach a 
level of Calorific Value with market potential for both Waste to Energy plants and cement 
plants. In Brazil there are not plants of MT, MBT, or thermoenergy plants running with 
RDF, however this discussion is alive within the waste management sector and these 
technologies will be adopted as soon as economic conditions allow it.    Universities and 
institutions linked to the waste sector must come forward to propose the standardization 
of technical and environmental parameter for RDF before such technologies get 
established without regulation. The aim of this paper is to analyse some important 
international norms for RDF, which may serve as parameter for the discussion we must 
have in due time. 

Keywords: urban solid wastes management, residues derived fuel, standardization. 
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1 Produção de resíduos: uma problemática global  

É estimado que cerca de 1,3 bilhões de toneladas/ano de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) são gerados globalmente, ou 1,2 kg/habitante/dia em média. Em 2025, é 
projetado que 4,3 bilhões de residentes urbanos gerarão 2,2 bilhões de toneladas de lixo 
anualmente (Quadro 1 e 2) (WORLD BANK 2016). A quantidade gerada de lixo, sua 
composição e tratamento variam de acordo com as condições locais, como: nível de 
renda, nível educacional, padrão de consumo, entre outros. Da mesma maneira, o 
destino dessa enormidade de resíduos depende dos mesmos fatores. Enquanto que nos 
países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE a 
questão da gestão dos resíduos está equacionada, com a aplicação de tecnologias de 
ponta para a coleta, abatimento e disposição, nos países em desenvolvimento a situação 
é caótica, onde os vazadouros a céu aberto são a regra. 

Quadro 1. Produção de RSU em alguns países por nível de renda, atual e projeção para 2025 
(World Bank 2016) 

País Renda 
(*) 

Região 
(**) 

Dados Atuais 2025 

Pop 
Urbana 

RSU 
Kg/hab

/dia 

RSU 
Total 

Ton/dia 
Pop 

Urbana 

RSU 
Kg/hab

/dia 

RSU 
Total 

Ton/dia 
Brasil MA ALC 144.507.175 1,03 149.096 206.850.000 1,6 330.960 

Portugal A OCDE 6.162.205 2,21 13.616 7.389.000 2,15 15.886 

Dinamarca A OCDE 4.684.754 2,34 10.959 5.027.000 2,15 10.808 

Holanda A OCDE 13.197.842 2,12 27.945 14.860.000 2,1 31.206 
Reino 
Unido A OCDE 54.411.080 1,79 97.342 59.738.000 1,85 110.515 

EUA A OCDE 241.972.393 2,58 624.700 305.091.000 2,3 701.709 

Peru MB ALC 18.678.510 1,00 18.740 25.593.000 1,4 35.830 

Vietnam B LAP 24.001.081 1,46 35.068 40.505.000 1,8 72.909 

Zambia B AFR 4.010.708 0,21 842 6.862.000 0,55 3.774 

(*) MA=Média Alta; MB=Média Baixa; A=Alta; B=Baixa 
(**) ALC=América Latina e Caribe; OCDE=Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; LAP=Leste da 

Ásia e Pacífico; AFR=África 

Quadro 2. Produção de RSU global, por nível de renda e população: dados atuais e projeção para 
2025 (World Bank 2016). 

Nível 
de 
Renda 

Dados correntes Projeção 2025 
Pop Urb 

Total 
(106) 

Geração Urbana População Projetada Geração Projetada 

Kg/hab/dia Total (ton/dia) Pop Urb (106) Kg/hab/dia Total (ton/dia) 

B 343 0,60 204.802 676 0,86 584.272 

MB 1.293 0,78 1.013.321 2.080 1,26 2.618.804 

MA 572 1,16 665.586 619 1,59 987.039 

A 774 2,13 1.649.546 912 2,06 1.879.590 

Total 2.982 1,19 3.532.255 4.287 1,42 6.069.705 

Os Resíduos Sólidos Urbanos são constituídos por uma variada mistura de componentes 
orgânicos e inorgânicos, a qual possui energia latente que pode ser recuperada para 
uma série de utilizações através de diferentes tecnologias. Tais tecnologias incluem a 
produção de calor, eletricidade e a produção de Combustível Derivado de Resíduos 
(CDR). 
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Embora não se apresente como uma solução com simpatia unânime, a recuperação 
dessa energia contida nos resíduos oferece alguns benefícios inegáveis, tais como: 
redução do volume total; redução da quantidade de resíduos direcionados aos aterros; 
redução dos custos de transporte; pode ser utilizada em combinação de outras 
tecnologias; substitui o uso de combustíveis fósseis. 

Uma estratégia de gestão integrada de resíduos sólidos deve estabelecer uma 
hierarquia, na qual a recuperação de energia dos resíduos deve apenas ser empregada 
após a adoção de todas as possibilidades de redução, reciclagem e recuperação de 
materiais (CPHEEO 2016). 

2 Tecnologias de produção de CDR 

Muito simplificadamente, a energia contida nos RSU pode ser recuperada de duas 
maneiras: Conversão termoquímica e Conversão bioquímica. 

Os principais parâmetros que determinam o potencial de utilização de resíduos para a 
geração de energia são a sua disponibilidade (quantidade) e as características físicas e 
químicas (qualidade). No que se refere às características físicas, os parâmetros 
determinantes são: tamanho de partícula; densidade; umidade e poder calorífico. Já os 
parâmetros químicos que condicionam o aproveitamento energético dos resíduos 
resumem-se principalmente à quantidade de sólidos voláteis, carbono total, relação 
carbono/nitrogênio, quantidade de inertes e toxicidade. 

Não existe uma definição na legislação brasileira para Combustível Derivado de 
Resíduos (CDR), ou ‘Refuse Derived Fuel (RDF)’ em língua inglesa, e existem 
interpretações diferentes desse termo em diferentes países. Comumente, CDR é definido 
como a fração sólida, com alto poder calorífico (CV), composta de plástico, madeira, 
têxteis, embalagens diversas, borracha, polpa ou restos de matéria orgânica, isenta de 
materiais clorados, remanescente após a retirada da fração reciclável dos resíduos 
sólidos urbanos e apresentada na forma de peletes, ou picada e homogeneizada. De 
maneira geral, CDR pode ser entendido como todo resíduo comercializado e incinerado 
em instalações para geração de energia ou em processos industriais onde calor seja 
necessário (EC 2003). 

A produção de CDR é mais comum em localidades com restrições quanto ao 
aterramento de resíduos e que atingiram níveis elevados de reciclagem e compostagem. 
Os resíduos não segregados e aqueles que não se prestaram às duas etapas anteriores, 
são conduzidos à produção de CDR. Na maioria dos casos, a separação das diferentes 
frações é feita através de Tratamento Mecânico (TM), ou Tratamento Mecânico Biológico 
(TMB) para o processamento dos resíduos para obtenção de CDR (EC 2003). O 
rendimento dos dois processos depende do nível de contaminação do material base 
(RSU) a ser processado. 

3 Produção e aplicação de CDR 

A quantidade de CDR produzida por unidade de resíduo varia em função do tipo de 
coleta, processamento e padrão de qualidade exigido. Dependendo da situação, o CDR 
pode ser comercializado da maneira como se apresenta ao final do processo de seleção 
e homogeneização (basicamente na forma de flocos), ou prensado na forma de peletes 
ou briquetes, resultando numa mudança sensível na estrutura física dos resíduos, 
concentrando seu conteúdo de matéria orgânica e de inorgânicos através da redução da 
humidade. É necessário esclarecer, porém, que CDR é, em última essência, resíduo e 
não muda as suas características pelo fato de ser processado e utilizado para gerar 
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energia. Portanto, devem aplicar-se a ele as normas e regulamentações pertinentes ao 
manejo, transporte e beneficiamento de resíduos (DEFRA 2014). 

As tecnologias de obtenção de CDR começaram a ser desenvolvidas nos anos 70, 
durante as sucessivas crises do petróleo, quando a possibilidade de obtenção de energia 
de resíduos passou a ser encarada com interesse (Fletcher 2015). 

Entre as diversas opções de utilização de CDR para a produção de energia, as mais 
comumente utilizadas são: aproveitamento on site; aproveitamento off site; cocombustão 
em caldeiras a combustível fóssil; coincineração em fornos de cimento; cogaseificação 
com carvão ou biomassa. Hoje, os países da Comunidade Europeia (28 países) operam 
um total de 3.572 unidades de incineração de resíduos com recuperação de energia 
(EUROSTAT 2017). No entanto, de acordo com Flamme & Geiping (2011), para possuir 
viabilidade de mercado, o CDR deve submeter-se a critérios que não dependem 
exclusivamente do processo de combustão: quantidades abundantes e homogêneas; 
padrões confiáveis de qualidade em termos de características químicas, físicas e 
comburentes; disponibilidade de longo prazo; adequação a normas ambientais; 
capacidade de armazenamento e transporte; aceitação de mercado; eficiência 
econômica. 

Assim como os demais métodos de abatimento e destinação final de resíduos sólidos, a 
combustão não é uma unanimidade universalmente aceita. Oponentes dos processos de 
combustão (incineração e coincineração) argumentam que esses removem materiais do 
ciclo de recuperação e reuso, subvertendo a hierarquia de gestão de resíduos, que 
favorece a prevenção, minimização e reciclagem (Tammemagi 1999). No entanto, na 
maioria dos países onde é produzido, o CDR é proveniente de resíduos não segregados 
(“sujos”), que de qualquer maneira não seriam aproveitados na reciclagem. 

4 Especificação dos resíduos para processos de 
incineração 

De maneira geral, são indesejáveis resíduos compostos de altas concentrações de 
poeiras, particulados, fibras soltas, ou resíduos na forma de pasta ou líquido. Mais 
importante do que uma lista de adequações, é a capacidade dos resíduos de serem 
submetidos ao Tratamento Mecânico Biológico (EC, 2012) para a separação das 
diferentes frações. 

No contexto europeu, existe uma série de regulamentações relacionadas à produção e 
utilização de CDR, cujos exemplos são: CEN/TS 15359:2006 Solid recovered fuels, 
specifications and classes (CEN 2006); The Finnish Standard 5875, Solid Recovered 
Fuels (FSF, 2002); UK Cement Industry Specifications for Substitute Waste Derived Fuels 
(Baird et al. 2008); Associação Europeia das Companhias de Tratamento Térmico de 
Resíduos Especiais – EURITS (EURITS 1996). 

A Norma Portuguesa NP4468:2008 define como: “o combustível sólido preparado a partir 
de resíduos não perigosos, cuja utilização visa a recuperação de energia em unidades 
de incineração ou de coincineração”, e segue a Norma Europeia no que diz respeito aos 
padrões de qualidade. 

Não foram encontrados parâmetros de qualidade para CDR nos EUA, embora a 
Environmental Protection Agency (EPA) estabeleça parâmetros para emissões de 
instalações que promovam a queima de combustíveis em caldeiras (USEPA 2013). Por 
outro lado, existem parâmetros de qualidade para o CDR determinados pela indústria 
cimenteira dos Estados Unidos da América, conforme o Quadro 3. 
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A norma europeia (Comitê Europeu de Normatização - CEN) para a utilização de CDR 
para geração de energia em plantas de ‘Resíduos para Energia’ baseia-se em valores 
limite para três importantes propriedades para combustíveis: poder calorífico, valor 
médio para concentração de cloro (Cl) e mediana e valores a 80% para o conteúdo de 
mercúrio (Hg), conforme indicado no Quadro 4. A Norma CEN estabelece cinco 
categorias de qualidade de acordo com as características do CDR, servindo de indicativo 
para a comercialização e estabelecimento de mercados e preços. Contudo, a norma 
CEN/TS15359/2006 estabelece um indicativo mínimo de qualidade, sendo que os países 
membro da Comunidade podem determinar parâmetros mais restritivos, a exemplo do 
que acontece com a norma alemã, que impõe limites para metais além da norma 
europeia (Quadro 5). 

Quadro 3. Especificação de CDR e outros combustíveis alternativos para plantas  
de cimento nos EUA. 

Especificação de Combustíveis para Plantas de Cimento 
Poder Calorífico (aceitável) 
Poder Calorífico (preferível) 

Acima de 18.6 MJ/kg 
Acima de 27,0 MJ/kg 

Enxofre Abaixo de 2 % 

Cloro Abaixo de 500 mg kg-1 

Umidade Abaixo de 5 % 

Sódio + Potássio Abaixo de 1 % 

METAIS  

Antimônio Sb Abaixo de 100 mg kg-1 

Arsênico As Abaixo de 20 mg kg-1 

Bário Ba Abaixo de 1.000 mg kg-1 

Berílio Be Abaixo de 20 mg kg-1 

Cádmio Cd Abaixo de 5 mg kg-1 

Cromo Cr Abaixo de 1.000 mg kg-1 

Cobalto Co Abaixo de 10 mg kg-1 

Cobre Cu Abaixo de 50 mg kg-1 

Chumbo Pb Abaixo de 100 mg kg-1 

Mercúrio Hg Abaixo de 5 mg kg-1 

Níquel Ni Abaixo de 10 mg kg-1 

Selênio Se Abaixo de 50 mg kg-1 

Prata Ag Abaixo de 50 mg kg-1 

Tálio Tl Abaixo de 100 mg kg-1 

Vanádio V Abaixo de 1.000 mg kg-1 

Zinco Zn Abaixo de 1.000 mg kg-1 

Fonte: Fyffe et al., 2012  

Quadro 4. Classificação europeia para CDR. 

Propriedade Unidade Medida estatística Classes 
1 2 3 4 5 

Poder calorífico MJ/kg Média ≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3 

Cloro (Cl) % w/w (dry) Média ≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3,0 

Mercurio (Hg) mg/MJ Mediana 
80% 

≤0,02 
≤0,04 

≤0,03 
≤0,06 

≤0,08 
≤0,16 

≤0,15 
≤0,30 

≤0,50 
≤1,0 

Fonte: CEN, 2006. 
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Quadro 5. Concentrações permitidas de metais pesados para CDR de alta qualidade conforme a 
classificação alemã RAL-GZ 724 (adaptado de BGS 2008). 

Parâmetro Unidade Valor médio 

Cádmio mg kg-1 4,0 

Mercúrio mg kg-1 0,6 

Tálio mg kg-1 1,0 

Arsênico mg kg-1 5,0 

Cobalto mg kg-1 6,0 

Níquel mg kg-1 80,0 

Selênio mg kg-1 3,0 

Telúrio mg kg-1 3,0 

Antimônio mg kg-1 50,0 

Chumbo mg kg-1 190,0 

Cromo mg kg-1 125,0 

Cobre mg kg-1 400,0 

Manganês mg kg-1 250,0 

Vanádio mg kg-1 10,0 

Estanho mg kg-1 30,0 

Nota: As concentrações de metais pesados são válidos para resíduos com um poder calorífico PCL = 16 MJ/kg. Para PCL 
(Poder Calorífico Líquido) mais baixos, as concentrações devem ser reduzidas proporcionalmente. 

De maneira geral, as normas de qualidade para resíduos destinados à produção de CDR 
e para o CDR acabado não variam significativamente para a maioria dos países da 
OCDE e serviriam perfeitamente de parâmetro para futuras normas dos países em 
desenvolvimento. Não foi possível encontrar as normas da China e da Coreia do Sul, 
dois países que estão avançando rapidamente na adoção dessas tecnologias 

5 Considerações Finais 

Em função de limitações econômicas e tecnológicas, os países em desenvolvimento, 
Brasil incluído, ainda não adotam métodos de MTB para produção de CDR na gestão de 
seus resíduos, exceção feita à China (Cheng & Hu 2010). No entanto, muitas das regiões 
metropolitanas dos países em desenvolvimento já apresentam um grave 
estrangulamento na gestão de seus resíduos e a conversão termoquímica se apresenta 
como uma alternativa, principalmente quando acoplada a sistemas de cogeração 
energética. O Tratamento Mecânico ou Mecânico e Biológico de resíduos urbanos, 
seguidos ou não de aproveitamento energético através de tratamentos térmicos, são 
tecnologias de tratamento e abatimento de resíduos cada vez mais empregados em 
sistemas integrados de gestão de resíduos sólidos. Como reflexo dessa opção 
tecnológica, quantidades significativas de Combustíveis Derivados de Resíduos são 
produzidos mundialmente, em particular nos países desenvolvidos do hemisfério norte. A 
utilização desse novo combustível para a geração de energia demanda uma 
normatização eficiente para garantir a minimização dos impactos dos efluentes dessa 
queima ao ambiente. Os países da Comunidade Europeia, os EUA, Canadá e Austrália, 
entre outros já estabeleceram, através de legislação específica, parâmetros de qualidade 
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ambiental mínimos para a utilização de CDR para cogeração de energia. 
Alternativamente, potenciais consumidores desse combustível, como as indústrias 
cimenteiras, estão estabelecendo, através de suas representações de classe, normas a 
serem seguidas pelo setor. 

No Brasil ainda não há plantas de TM/TMB ou de incineração de resíduos com 
cogeração de energia, mas o setor de gestão de resíduos estima que assim que a 
questão de custos de implantação for equacionada para a realidade do país, através da 
queda dos custos de produção ou importação, ou de uma política pública de incentivo, 
essas tecnologias não tardarão a ser adotadas pelos municípios de regiões 
metropolitanas e pelos consórcios municipais de gestão de resíduos. É necessário que 
as universidades, os institutos de pesquisa, os grupos de trabalho, as entidades de 
classe, o setor público e o setor empresarial se antecipem e encabecem a discussão 
para que se proponha ao poder público o estabelecimento de parâmetros compatíveis 
com a realidade brasileira para a produção, comercialização e uso de CDR. Com esta 
breve revisão das principais normas internacionais, esperamos estar contribuindo para o 
início dessa importante discussão.  
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