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Estratégia de Adaptação das ETAR às Alterações Climáticas com 

Suporte na Simulação Dinâmica 

 
 
Resumo 
 
A crescente preocupação com as alterações climáticas e a necessidade de promover a 

mitigação, melhorando o controlo sobre as emissões de gases com efeito de estufa e de 

desenvolver estratégias de adaptação das estações de tratamento de águas residuais 

(ETAR), têm vindo a ser consideradas como prioridades na evolução dos sistemas de 

saneamento de águas residuais. 

 

O principal objetivo da presente dissertação consiste no desenvolvimento de uma estratégia 

de suporte à adaptação das ETAR a cenários de alterações climáticas esperadas para este 

século. A abordagem inclui uma metodologia que conta com a aplicação de instrumentos de 

modelação matemática dinâmica. Estes instrumentos ajudam a prever o desempenho das 

ETAR quando sujeitas a cenários de alterações climáticas, e a fundamentar decisões de 

adaptação. 

 

Recorreu-se a modelos matemáticos dinâmicos utilizando o sistema GPS-X para simular o 

funcionamento das ETAR e aplicaram-se os modelos a casos de estudo de duas grandes 

ETAR municipais, situadas em Portugal. 

 

As conclusões do estudo permitiram avaliar quais os impactos das alterações climáticas no 

desempenho das ETAR em Portugal, em particular decorrentes de alterações na 

temperatura média, modificações dos padrões de pluviosidade e na subida do nível do mar. 

Permitiram ainda, com o conhecimento novo alcançado com a presente tese, apontar linhas 

de desenvolvimento para novas estratégias de adaptação nas ETAR. 

 

Palavras-chave: adaptação; águas residuais; alterações climáticas; emissões de gases 

com efeito de estufa; estação de tratamento de águas residuais; lamas 

ativadas; mitigação; simulação dinâmica; variáveis climáticas. 
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Strategy to Adapt the WWTP to Climate Change with Dynamic 

Simulation Support 

 

Abstract 
 

The growing concern over climate change, the need to promote mitigation and the 

development of new adaptation strategies for wastewater treatment plants (WWTP), are 

considered priorities in the evolution of wastewater treatment systems. 

 

The main goal of this study is the development of an adaptation strategy for WWTP. The 

method consists in applying existing dynamic mathematical modelling tools that help track 

changes in the performance of WWTP in a changing climate scenario. The method also 

helps to support decisions related to climate change adaptation. 

 

In this work dynamic mathematical models using the GPS-X program are applied to simulate 

the performance of WWTP. The developed models were tested in two large Portuguese 

municipal WWTP, as real case studies.  

 

Findings allowed to evaluate climate change effects like temperature, rainfall and sea level 

rise in portuguese WWTP. They also helped to evaluate WWTP efficiency and to suggest 

strategies for adaptation. 

 

Keywords: activated sludge; adaptation; climate change; climatic variables; dynamic 

simulation; greenhouse gases emissions; mitigation; wastewater; wastewater 

treatment plant. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

1.1. Enquadramento e Relevância do Tema 

A relevância e actualidade do tema da adaptação às alterações climáticas é inegável. Todos os seres 

vivos descendem dos que sobreviveram no passado, porque se conseguiram adaptar às novas 

condições que foram encontrando ao longo da sua evolução. As alterações climáticas ao longo da 

história do planeta, foram determinantes para moldar essa evolução da vida na Terra. Da mesma 

forma, também as mudanças de hoje vão moldar a evolução da vida no futuro. Grande parte das 

espécies que habitam o planeta estão agora em processo acelerado de extinção (Rockström et al., 

2009). Dos hominídeos do passado, a nossa espécie foi a única que sobreviveu (Santos, 2007). As 

atividades humanas são uma das contribuições mais importantes para as alterações climáticas que 

se verificam atualmente (IPCC, 2007). 

A importância do aquecimento global e das alterações climáticas tem vindo a ser progressivamente 

reconhecida não apenas pela comunidade científica, mas também pelas instituições internacionais, 

pelos governos e pela sociedade civil em geral. As suas consequências económicas, ambientais e 

sociais afiguram-se muito significativas e impõem uma ação urgente. 

A relevância das alterações climáticas a longo prazo foi salientada nomeadamente no quarto relatório 

do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, IPCC (IPCC, 2007). Antes deste 

trabalho, coordenado pelo IPCC, de enorme dimensão e complexidade, que constitui certamente um 

dos trabalhos de equipas científicos em rede de maior complexidade alguma vez realizado, já a 

preocupação com o tema das alterações climáticas tinha sido salientada em diversos trabalhos 

individuais. Destacam-se, pela sua notoriedade, os trabalhos de Sir Nicholas Stern e de Al Gore. Sir 

Stern abordou as alterações climáticas na perspectiva económica e o antigo vice-presidente dos 

Estados Unidos, Al Gore, lançou uma cruzada pessoal muito popular e de grande impacto, incluindo 

filmes, livros e artigos em que lança o alarme sobre a questão do aquecimento global (Gore, 2006 e 

Stern, 2007). 

Muitos outros autores contribuíram também para a grande relevância e actualidade do tema, em 

trabalhos que combinaram preocupações com as perspectivas de declínio e colapso nos dominios da 

energia, ambiente e sociedade. Estes trabalhos motivaram preocupações crescentes sobre as 

ameaças para o desenvolvimento humano originadas por um cenário de crise ambiental a nível global 

(Brown, 2003; Heinberg, 2003; Diamond, 2004; Kunstler, 2005; Lovelock, 2007). 

Não parece hoje sensato adiar a resposta às alterações climáticas com as necessárias medidas de 

mitigação e de adaptação. Os custos associados às medidas da resposta às alterações climáticas 
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afiguram-se comparativamente inferiores aos custos dos seus impactos antecipados pela comunidade 

científica, considerando os diferentes cenários de desenvolvimento futuro (Stern, 2007).  

A grande incerteza associada a cenários que apresentam impactos irreversíveis e custos impossíveis 

de calcular, aconselham a intervir de imediato. Enfrentar os problemas muito difíceis colocados pelas 

alterações climáticas, limitando os seus efeitos e criando condições que permitam a adaptação às 

suas consequências, é pois um dos principais desafios da atualidade. 

Numa fase inicial propuseram-se principalmente estratégias e medidas de mitigação, para controlar o 

problema das alterações climáticas à escala global do planeta, reduzindo as emissões de gases com 

efeito de estufa (doravante GEE). Sabe-se hoje que o sistema climático se apresenta com uma 

grande inércia e com muitas interações. Sabe-se que, em particular, na sua relação com o ciclo da 

água, o processo do aquecimento global é muito complexo e que os efeitos e resultados da mitigação 

são relativamente lentos.  

O aquecimento global tem influência em muitas variáveis meteorológicas como a nebulosidade, a 

insolação e a humidade relativa, fenómenos que recentemente têm vindo a apresentar variações 

cada vez mais significativas, variações que afectam diversos sectores de atividade e de forma muito 

particular, o sector da água.  

Parece agora evidente que, devido à inércia do sistema climático, a redução das emissões dos GEE 

apenas produzirá benefícios a muito longo prazo, não sendo suficiente para impedir, no curto e no 

médio prazo, alguns dos efeitos das alterações climáticas (Alcamo e Olsen, 2012). A adaptação às 

alterações climáticas, em particular no sector da água, deixou portanto de ser uma alternativa à 

mitigação, sendo hoje não apenas um tema relevante, mas de grande prioridade. 

Num mundo ainda com uma agenda política de curto prazo, onde o emprego e a paz social estão 

muito dependentes do crescimento económico, os países responsáveis pela parte mais significativa 

das emissões de GEE não têm conseguido obter o consenso político necessário para implementar 

uma estratégia de mitigação concertada a nível global (Carmo, 2010). Não existe ainda uma 

estratégia consensual que, a nível global, seja capaz, por exemplo, de conduzir a uma redução 

significativa das emissões e ao controlo da subida da temperatura média do planeta.  

Não existem ainda modelos de desenvolvimento económico, globalmente aceites, alternativos ao do 

contínuo crescimento. Um crescimento infinito e sem limites, que se sabe ser impossível. O modelo 

de desenvolvimento predominante não está ajustado à realidade e é ainda o do crescimento 

económico a qualquer preço. Crescimento obtido à custa da uma utilização insustentável dos 

recursos naturais e do consumo da energia proveniente da queima de combustíveis fósseis. As 

reservas destes recursos são finitas e as perspectivas de desenvolvimento que lhes estão associadas 

terão necessariamente um limite. Tudo indica que, se nada se fizer em contrário, o consumo 

insustentável será mais uma dívida a saldar pelas gerações futuras. Neste cenário, não parece fácil 
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obter os consensos que permitam unir os países desenvolvidos e em desenvolvimento, para se 

obterem os necessários acordos globais para limitar emissões.  

A água tem um papel muito relevante como mediador dos impactos das alterações climáticas 

nomeadamente no que respeita ao aquecimento global e no aumento dos fenómenos meteorológicos 

extremos associados às secas prolongadas, às tempestades tropicais e a precipitações elevadas 

concentradas em períodos de tempo relativamente curtos. Estes fenómenos meteorológicos alteram 

a probabilidade de ocorrência de cheias e de inundações. Associam-se entre si e sobrepõem-se às 

flutuações periódicas naturais do clima, aumentando a respectiva variabilidade. Assiste-se, portanto, 

a um aumento progressivo da intensidade e da frequência dos fenómenos meteorológicos extremos, 

com origem nas mudanças do clima em diversas regiões do globo. 

O sector da água é especialmente vulnerável. As alterações climáticas têm impactos significativos na 

distribuição temporal e espacial da disponibilidade dos recursos hídricos (Ludwig et al., 2010). 

Afectam a qualidade da água e o risco de ocorrência de cheias e secas, fenómenos que na Europa 

Meridional constituem tendências e ameaças de importância crescente (Ribeiro et al., 2011). A estes 

impactos diretos acrescem outros, indiretos, que resultam de transformações nas atividades 

económicas e sociais. Estas transformações podem vir a agravar a pressão sobre os recursos 

hídricos.  

Assiste-se ao aumento da procura de água e da carga poluente afluente às massas de água, em 

particular nos países em desenvolvimento económico emergente, com consequências para os 

diversos sectores utilizadores da água, para os ecossistemas aquáticos e para o ambiente em geral.  

No sector da água e, em particular, nos sistemas de tratamento de águas residuais, as alterações 

climáticas motivam uma maior procura da sustentabilidade dos sistemas e uma mudança na forma 

como se faz a gestão das estações de tratamento de águas residuais (doravante ETAR). Nas ETAR, 

recorre-se a novas abordagens, incluindo mudanças dos processos de tratamento e maior exigência 

no controlo das emissões, novos indicadores do seu desempenho, reavaliação dos objetivos do 

tratamento e assiste-se progressivamente à utilização generalizada de novas ferramentas 

informáticas e de gestão.  

As alterações climáticas são relevantes para as ETAR, em particular em aspectos que se relacionam 

com a temperatura da massa líquida, caudais afluentes, subida do nível do mar, emissões e 

sustentabilidade. Reconhece-se hoje o papel da ETAR, não apenas como estação de tratamento 

destinada à remoção de poluentes, mas cada vez mais concebida para a reciclagem de recursos que 

devem ser valorizados, com custos ambientais mínimos. Em particular, recursos como a água, a 

energia e os nutrientes estão a ser cada vez mais reutilizados e valorizados com sucesso. Novas 

ferramentas começam agora a ficar disponíveis e podem ajudar no controlo das emissões, na 

melhoria da eficiência energética e na adaptação das ETAR às alterações climáticas. 
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A maioria das ETAR encontra-se a operar em contínuo, não sendo possível sujeitar estas 

infraestruturas a condições experimentais, à escala real. Na impossibilidade de interromper o normal 

funcionamento de uma ETAR para testar o seu comportamento em situações próximas dos valores 

limites de caudal e de carga poluente, e experimentar as novas condições ambientais previstas 

decorrentes das alterações climáticas pode-se, em alternativa, recorrer à simulação por computador, 

com modelos dinâmicos calibrados, para testar o respetivo desempenho. 

Portugal parece ser, juntamente com os restantes países do Sul, um dos países da Europa onde as 

alterações climáticas se apresentam com mais intensidade (Alcamo e Olsen, 2012). A contribuição 

das emissões de GEE das ETAR não é de desprezar, pelo que importa saber mais sobre as 

emissões das ETAR e progredir no que respeita à mitigação. No entanto, os impactos das alterações 

climáticas no funcionamento das ETAR parecem ser relevantes e aconselham a que se proponham 

estratégias e ferramentas de adaptação por forma a garantir que, no futuro, a eficiência das ETAR 

não seja prejudicada. É o que se propõe fazer nesta tese de doutoramento. 

Face ao exposto, e atendendo em especial à realidade nacional, considera-se que a adaptação das 

ETAR às alterações climáticas futuras, tema a que se refere a presente dissertação, constitui assunto 

de importância e atualidade crescentes e que carece de investigação. Compreender os impactes das 

alterações climáticas e atuar para prevenir as suas consequências vai naturalmente ajudar a 

assegurar o futuro das próximas gerações. 

1.2. Objetivos e Âmbito da Dissertação 

O trabalho desenvolvido no âmbito da presente tese teve como principais motivações contribuir para 

o estudo dos impactos das alterações climáticas no funcionamento das ETAR em Portugal e criar 

uma nova metodologia para testar soluções de adaptação a implementar nas ETAR. 

Os fenómenos meteorológicos condicionam o desempenho dos sistemas de tratamento de águas 

residuais. Alterações na temperatura, modificações do comportamento hidráulico motivadas por 

alterações nos padrões de pluviosidade e a subida do nível do mar são aspectos que podem vir a 

afectar o normal funcionamento e desempenho das ETAR.  

As projeções para Portugal apontam para a alteração dos valores médios e máximos das 

temperaturas diárias, dos períodos de tempo durante o qual se verificam dias consecutivos de 

temperaturas elevadas e os padrões de pluviosidade (Santos et al., 2002 e Santos e Miranda, 2006). 

Também se prevê, para Portugal, o aumento da amplitude e da frequência dos fenómenos 

meteorológicos extremos, em particular dos relacionados com a precipitação como as secas 

prolongadas e as chuvadas intensas que originam inundações (Costa et al., 2012). Espera-se 

também uma subida continuada do nível do mar. Esta subida do nível do mar já foi detectada ao 

longo das últimas décadas e tende a intensificar-se (Santos e Miranda, 2006). 
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O aumento da temperatura média global afecta os processos físicos e bioquímicos de tratamento das 

águas, em particular a decantação dos sólidos, a cinética das reações e os fenómenos de 

transferência de oxigénio e do balanço de nutrientes. As alterações nos padrões de distribuição anual 

da pluviosidade modificam a composição das águas residuais afluentes às ETAR, com 

consequências no seu desempenho. A subida do nível do mar pode ter como consequência a entrada 

direta de água salgada em algumas redes de drenagem e nas ETAR, prejudicando o respetivo 

desempenho.  

No futuro, as condições criadas pelas alterações climáticas podem obrigar muitas das atuais estações 

de tratamento portuguesas a trabalhar temporariamente acima de sua capacidade hidráulica, ou a 

produzir efluentes tratados com qualidade insatisfatória, podendo colocar em causa o cumprimento 

de objetivos de desempenho. 

Para fazer face ao problema das alterações climáticas, existem essencialmente duas linhas de 

atuação: a mitigação e a adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa reduzir a emissão 

de GEE para a atmosfera, a adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos 

impactos das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.  

A avaliação e o controlo das emissões de GEE das ETAR, enquadra-se na estratégia de mitigação 

que nos últimos anos tem tido desenvolvimentos importantes. Portugal, no âmbito das suas 

obrigações internacionais, submete anualmente o inventário dos GEE e de outros poluentes 

atmosféricos. Têm vindo a aumentar os conhecimentos sobre as origens e implicações das principais 

emissões de GEE e sobre as tecnologias que permitem reduzir as emissões. Na ausência de acordos 

internacionais credíveis capazes de limitar efetivamente as emissões a nível global de todo o planeta, 

parece evidente que as estratégias de mitigação serão insuficientes para evitar as alterações 

climáticas, pelo menos até ao final deste século. 

Face à consciência generalizada de que as alterações climáticas estão já em curso (IPCC, 2007), e à 

inevitabilidade dos seus impactos, importa não descurar a vertente da adaptação. É por esta razão 

que embora o presente trabalho aborde questões da mitigação das emissões das ETAR, o seu 

âmbito diz respeito, fundamentalmente, às questões da adaptação das ETAR às alterações 

climáticas. 

As principais questões de investigação a que o presente trabalho pretende responder foram as 

seguintes: a) Como é que alterações climáticas podem afectar o desempenho das ETAR? b) Como 

construir uma metodologia de estratégia para a adaptação das ETAR? c) Que contributos é que o 

recurso à utilização dos modelos matemáticos de simulação dinâmica do comportamento das ETAR 

pode trazer no desenho de medidas de adaptação das ETAR em Portugal? Como objetivo principal 

pretende constituir-se como contribuição inovadora para o estudo da adaptação das ETAR às 

alterações climáticas esperadas em Portugal.  
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O presente trabalho tem por objetivos específicos, por um lado, avaliar os efeitos das alterações 

climáticas, nomeadamente alterações na temperatura, na pluviosidade e na subida do nível do mar, 

no funcionamento e na eficiência do tratamento das ETAR e por outro lado, propor uma metodologia 

de apoio ao desenho de medidas de adaptação nas ETAR. Pretende-se também apontar uma 

estratégia que possa indicar soluções técnicas de adaptação das ETAR às alterações climáticas, que 

assegurem o seu bom funcionamento, quando sujeitas a novos cenários climáticos. 

Neste trabalho recorreu-se à construção de modelos de simulação dinâmica para testar o 

desempenho de duas ETAR em Portugal, com o objetivo específico de avaliar de que forma as 

alterações climáticas afectam o desempenho destas ETAR e evidenciar como é que a simulação 

dinâmica pode constituir uma ferramenta útil para ajudar a definir a estratégia de adaptação das 

ETAR às alterações climáticas, mantendo o seu bom funcionamento. As ferramentas de simulação 

dinâmica das ETAR são um instrumento eficaz e cada vez mais utilizado para avaliar as condições de 

funcionamento das ETAR e o seu desempenho, constituindo uma boa alternativa quando não é 

possível sujeitar estas infraestruturas a condições experimentais, interrompendo o seu normal 

funcionamento e pondo em causa a qualidade da descarga do efluente tratado. 

Nos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, a preocupação crescente com as 

alterações climáticas tem motivado alterações profundas na sua concepção e em particular na gestão 

das ETAR. Esta preocupação tem estado na evolução de diversos aspectos relacionados com a 

procura da sustentabilidade dos sistemas de tratamento, com a exigência da qualidade, com a 

eficiência e com a economia dos sistemas e tem permitido questionar as vantagens de algumas 

soluções técnicas, que até ao momento eram consideradas como sendo as mais adequadas. A 

crescente pressão no controlo das emissões de GEE e na sustentabilidade dos sistemas de água e 

de saneamento está a alterar a forma como se passou a encarar, em grande parte, as ETAR. As 

preocupações de sustentabilidade motivadas pelas alterações climáticas, em termos económicos e 

ambientais, estão a pressionar no sentido de uma mudança de atitude na gestão das ETAR.  

As ETAR, pensadas inicialmente para promover o tratamento das águas residuais, passam a ser 

também encaradas como instalações destinadas à reciclagem de recursos, a custos ambientais os 

menores possíveis. A reciclagem dos recursos água, nutrientes e energia é muito importante e terá 

que ir sendo realizada diminuindo os custos ambientais e os consumos em energia e em reagentes.  

Neste enquadramento de preocupação crescente com os impactos ambientais das alterações 

climáticas, importa que nas ETAR se identifiquem as estratégias que permitem lidar com as 

alterações climáticas, garantindo a eficácia do tratamento das águas residuais a menores custos, 

aspectos que se enquadram no âmbito deste trabalho. 

Para experimentar o desempenho da ETAR em situações em que o caudal afluente e a composição 

das águas residuais se situam próximas dos valores limite admitidos em fase de projeto, condições a 

que se associam os fenómenos meteorológicos extremos, recorre-se usualmente à simulação por 
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computador. A simulação por computador do funcionamento das ETAR pode ser realizada em 

diversas plataformas de simulação. Uma das mais usuais é o GPS-X, desenvolvido pela empresa 

canadiana Hydromantis, que foi a escolhida no âmbito do presente trabalho. Permite criar, 

desenvolver e modificar os modelos dinâmicos calibrados usados para testar o funcionamento das 

ETAR.  

Como resultados do trabalho espera-se que a utilização dos modelos permita antever como é que o 

desempenho das ETAR dos casos de estudo é afectado pelas alterações climáticas futuras e propor 

soluções técnicas para adaptação das ETAR. 

Se os resultados da corrida dos modelos desenvolvidos se ajustarem relativamente bem aos dados 

de funcionamento das ETAR obtidos em situação real, espera-se que os modelos sejam capazes de 

simular de uma forma credível a resposta dos sistemas de tratamento dos casos de estudo a 

situações de mudança. Nomeadamente, nos cenários projectados de alteração da temperatura, do 

caudal e da composição das águas residuais afluentes, e da subida do nível do mar. Pretende-se 

com a utilização da simulação dinâmica apresentar uma contribuição relevante para o avanço do 

conhecimento na gestão dos impactos e na adaptação das ETAR. 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A dissertação é constituída por sete capítulos e por três anexos. O presente capítulo, Capítulo 1, é 

dedicado ao enquadramento e relevância do tema de investigação, à explicitação dos objetivos do 

trabalho e à organização do documento. 

No Capítulo 2, sintetiza-se conhecimento sobre as alterações climáticas. Em particular, explicam-se 

resumidamente os conceitos da mudança do clima, do balanço radiativo, do efeito de estufa, dos 

cenários das emissões, dos modelos do clima, abordam-se as mudanças do clima no passado e faz-

se referência aos sinais mais recentes da mudança do clima, às alterações climáticas na Europa e, 

em particular, em território de português. 

No Capítulo 3, explica-se a importância das alterações climáticas no sector da água e, em particular 

nas ETAR. Revêm-se conhecimentos sobre a composição e o tratamento das águas residuais e de 

como as alterações climáticas podem influenciar o funcionamento das ETAR. Ao longo do Capítulo 3, 

explica-se ainda, resumidamente, qual a origem das emissões de GEE nas ETAR e abordam-se, 

também de forma sintética, os temas da eficiência energética das ETAR, dada a sua ligação com a 

mitigação de GEE, e de como as alterações climáticas estão a provocar uma mudança de paradigma 

na concepção e na operação das ETAR. 

No Capítulo 4, desenvolve-se o tema da adaptação das ETAR a cenários de alterações climáticas e 

propõe-se uma metodologia de adaptação das ETAR. Apresenta-se uma nova abordagem, em que 

se utilizam modelos matemáticos de simulação dinâmica para estimar alguns dos principais impactos 
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das alterações climáticas e propor medidas específicas de adaptação. A estratégia proposta é depois 

desenvolvida ao longo do trabalho, aplicando-a a dois casos reais de ETAR em Portugal.  

A metodologia proposta para o desenho dasestratégias de adaptação das ETAR apoia-se na 

modelação matemática das ETAR, razão porque no capítulo seguinte, Capítulo 5, se apresenta, de 

forma sumária, o estado da arte da modelação matemática dos sistemas de tratamento de águas 

residuais, focando o caso dos sistemas por lamas ativadas, por serem os mais utilizados nas ETAR 

municipais portuguesas de grandes dimensões. Explica-se o funcionamento e a evolução dos 

diferentes modelos matemáticos e descrevem-se, de entre os vários modelos, os mais correntemente 

utilizados.  

No Capítulo 6, desenvolvem-se os casos de estudo. Apresentam-se dois casos práticos de aplicação 

da simulação dinâmica a duas ETAR em Portugal, que evidenciam como é que os modelos 

matemáticos podem constituir uma ferramenta útil para estudar os efeitos das alterações climáticas 

nas ETAR e para implementar soluções técnicas de adaptação.  

Num primeiro caso é desenvolvido um modelo em GPS-X, para simular o desempenho da ETAR do 

Freixo, na cidade do Porto, situada no Norte de Portugal. Para este caso são realizadas corridas do 

modelo em situações que simulam aumentos futuros na temperatura média previstos para Portugal e 

outras situações que simulam alterações nos padrões anuais de precipitação. Analisam-se, também, 

os consumos de energia no arejamento. 

No segundo caso de estudo, desenvolve-se também um modelo no GPS-X, para simular o 

desempenho da ETAR de Lagos, situada no Algarve, no Sul de Portugal. Neste caso são realizadas 

corridas do modelo para compreender como as alterações climáticas afectam o funcionamento da 

ETAR, em particular com o aumento da temperatura média, com a alteração nos padrões anuais de 

pluviosidade e com o aumento da concentração de cloretos no afluente à ETAR, associado à subida 

do nível do mar.  

Finalmente, no Capítulo 7, apresenta-se uma síntese do trabalho, o conjunto das conclusões obtidas 

e levantam-se sugestões para trabalho futuro. 

O trabalho inclui ainda três anexos. Nos dois primeiros apresentam-se os resultados obtidos no ano 

2010, relativos à operação das ETAR dos dois casos de estudo, a ETAR do Freixo e a ETAR de 

Lagos. Estes valores serviram de base às corridas dos modelos de simulação utilizados. No terceiro 

anexo apresentam-se, a título de exemplo, dois dos relatórios gerados nas corridas dos modelos 

utilizados, considerando, respectivamente, cenários de aumento da temperatura média na ETAR do 

Freixo e de alterações no caudal na ETAR de Lagos.  
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CAPÍTULO 2 – ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

2.1.  Notas introdutórias 

Convencionou-se que o clima de um determinado local ou região é definido pela descrição estatística, 

em termos da média e da variabilidade, das variáveis meteorológicas (IPCC, 2001). Entre as variáveis 

mais comuns estão a temperatura, a precipitação, o vento, a pressão atmosférica, a humidade, a 

nebulosidade e a insolação. Estas variáveis caracterizam o estado da atmosfera, em determinado 

local ou região, por períodos que vão de poucas dezenas de anos, até milhares ou milhões de anos. 

Como o período de análise considerado pode ir de alguns meses a vários milénios, a Organização 

Meteorológica Mundial, OMM, sugere a utilização de médias de 30 anos. Esta sugestão da OMM foi 

adoptada em Portugal pelo Instituto de Meteorologia para definir normais climatológicas. 

Para caracterizar eventuais alterações climáticas interessa detectar alterações nas médias ou na 

variabilidade das variáveis meteorológicas ao longo do tempo. Importa, por isso, acompanhar e 

registar os eventos meteorológicos que vão ocorrendo, recorrendo à rede de estações 

meteorológicas espalhadas pelo País. Os valores registados permitem caracterizar as alterações que 

vão ocorrendo no clima e indicam as principais tendências no clima observado. 

Para prever tendências para o futuro, recorre-se normalmente a outro tipo de ferramentas, sendo o 

mais comum a utilização de modelos de projeção climática, que tentam simular a resposta do clima 

em função de diversos cenários, em particular em função das emissões ou concentrações esperadas 

de gases com efeito de estufa. Relativamente a estes conceitos de previsão, projeção e de cenário 

climático, importa esclarecer as diferenças. Considera-se uma previsão climática o resultado de uma 

tentativa de estimar a evolução do clima considerando as suas condições atuais, utilizando-as para 

prever o clima no futuro, usualmente no curto prazo.  

Uma projeção climática é a resposta calculada do sistema climático a emissões ou a concentrações 

de gases com efeito de estufa e aerossóis, ou a cenários de força radiativa, frequentemente obtidos 

como resultado de modelos climáticos, usualmente aplicados no longo e muito longo prazo. As 

projeções distinguem-se de previsões, na medida em que as primeiras dependem dos cenários de 

emissões, da concentração e da força radiativa usados para as construir e, como tal, dependem de 

pressupostos incertos sobre desenvolvimentos socioeconómicos e tecnológicos futuros.   

Um cenário climático é uma representação plausível e frequentemente simplificada do clima futuro, 

baseado num conjunto de relações climatológicas e pressupostos sobre força radiativa, internamente 

consistentes. Tipicamente o cenário climático é construído para ser usado como entrada explícita nos 

modelos de impactos das alterações climáticas.  
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As mudanças no clima referem-se às alterações climáticas que resultam de variações consideradas 

estatisticamente significantes, no estado médio do clima ou na sua variabilidade, durante um período 

de tempo relativamente extenso, que pode durar décadas a milhões de anos. 

O estudo das causas das mudanças mais ou menos profundas no clima do planeta ao longo do 

tempo, tem ajudado a compreender como funciona a evolução do clima, quais as causas das 

alterações climáticas, a explicar como variou o clima no passado e a prever mudanças futuras. A 

história da evolução do clima pode ser lida através da observação de impressões naturais, que 

podem constituir evidências de como o clima mudou, dos seus ciclos e de quais as causas que 

influenciaram e influenciam as suas sucessivas alterações.  

O clima futuro pode ser projetado por modelos climáticos que utilizam equações matemáticas para 

fazerem simulações numéricas do sistema climático terrestre. Os modelos conseguem descrever de 

forma adequada o clima em épocas do passado e constituem, portanto, abordagens credíveis para 

projetar o clima do futuro. 

O estudo do clima permite uma compreensão mais aprofundada das mudanças e das razões que o 

fazem evoluir. Uma melhor compreensão das razões da evolução climática permite avaliar e distinguir 

quais das alterações têm origem em causas naturais e quais as modificações do clima causados pelo 

homem. É importante conseguir diferenciar o que são mudanças naturais do clima e as mudanças 

causadas pela atividade humana. É também importante conseguir distinguir que parte destas 

alterações, chamadas alterações antropogénicas, pode ser absorvida pelos sistemas naturais e que 

parte se traduz efetivamente em mudanças no clima.  

Desde a formação do sistema solar há cerca de 4 500 milhões de anos, que o clima do planeta Terra 

tem mudado significativamente ao longo da sua história, graças a diversos factores naturais. O clima 

evolui constantemente na procura de novos equilíbrios, tendo desde sempre ocorrido períodos de 

arrefecimento e de aquecimento da superfície terrestre. 

Os aspectos mais importantes que afectam o clima na Terra são a distância ao sol e a existência e 

composição da atmosfera. A distancia ao sol reflecte-se na quantidade de energia que atinge a 

atmosfera e a superfície do planeta, da qual depende a dinâmica da circulação atmosférica. A 

composição da atmosfera deve-se a uma longa evolução que dependeu de factores astronómicos, 

geológicos e bióticos. 

A distancia ao sol depende da orbita terrestre e de alterações periódicas de 20 000 a 400 000 anos, 

as quais se creem ser as principais responsáveis astronómicas pela alternância de períodos glaciares 

e interglaciares (Santos et al., 2002). Outros fenómenos astronómicos afectam a quantidade da 

radiação que chega à atmosfera e a sua própria composição, como os ciclos de atividade solar, a 

oscilação do eixo de rotação da Terra e o trajeto do sistema solar através da galáxia. 
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Entre os factores geológicos que afectam a composição da atmosfera e o clima contam-se a atividade 

vulcânica, a emissão de poeiras em zonas desérticas e a tectónica de placas. A tectónica de placas é 

responsável pela distribuição das massas continentais e pela formação de cadeias montanhosas, 

importantes na circulação atmosférica e oceânica e na consequente distribuição do calor. 

A ação da biosfera tem um papel fundamental no controlo e na composição da atmosfera e no clima. 

A biosfera regula a concentração de gases como o vapor de água, H2O, o dióxido de carbono, CO2, e 

o oxigénio, O2. O oxigénio acumulou-se na atmosfera principalmente graças á fotossíntese dos 

organismos autotróficos, mas é na forma de ozono, O3, que tem um papel ativo no controlo da 

composição da atmosfera e na regulação do clima. A concentração destes gases, H2O, CO2 e O3, 

considerados GEE, afecta o clima e a regulação térmica do planeta porque retêm parte da radiação e 

alteram a capacidade da atmosfera para transmitir, acumular e libertar calor. 

Desde sempre que a vida no planeta tem contribuído para modificar a composição da atmosfera e 

desta forma, para originar alterações constantes na temperatura e no clima do planeta. Alterações 

profundas na composição da atmosfera e no clima do planeta têm, por sua vez, dado origem a 

modificações na biosfera. Esta estreita relação de causa e efeito entre a biosfera e a atmosfera, 

verificou-se no passado e é atualmente uma das principais forças que molda a composição da 

atmosfera e a vida na Terra. 

Alguns dos seres vivos que compõem a biosfera adaptam-se às novas condições do clima, 

beneficiam com elas e evoluem, outros não são capazes de se adaptar, isto é, evoluíram em 

condições que lhes eram favoráveis mas quando essas condições mudaram não foram capazes de 

sobreviver e acabaram por se extinguir. Muitas das formas de vida que existiram no passado foram 

vitimas deste processo natural e foram ficando pelo caminho. Contribuíram para modificar a 

atmosfera e o clima do planeta, mas acabaram por não sobreviver às novas condições, tendo dado 

lugar a outros organismos vivos.  

A adaptação às alterações climáticas é de facto importante para os seres vivos. Todos os seres vivos 

que hoje habitam no planeta descendem de outros. Descendem dos que sobreviveram e que se 

conseguiram adaptar às novas condições que foram encontrando ao longo da sua evolução, mais ou 

menos lenta. As mudanças no clima no passado foram determinantes para moldar essa evolução da 

vida na Terra. Também as mudanças no clima a que se assiste hoje, vão alterar a evolução da vida e 

muitas espécies encontram-se já hoje em processo acelerado de extinção. 

A extinção de espécies é um processo natural e ocorre sem intervenção humana. Contudo, a perda 

de biodiversidade tem acelerado. Assiste-se hoje à extinção de espécies a uma velocidade sem 

precedentes, que não se verificou no passado desde a última grande extinção em massa (Rockström 

et al., 2009). 

O clima do planeta tem vindo a mudar constantemente mas mais recentemente, após uma época 
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relativamente prolongada de alguma estabilidade, o clima tem evoluído de forma muito mais rápida e 

intensa. Existem evidências de que esta nova mudança está relacionada com a atividade humana e 

com o consequente aumento da concentração de GEE na atmosfera (IPCC, 2007).  

O aumento da concentração de GEE na atmosfera, com origem nas atividades humanas, tende a 

criar, potencialmente, uma situação com um elevado risco que ameaça as condições de estabilidade 

e pode levar ao aumento pronunciado da magnitude das alterações climáticas (Mastrandrea, 2004). 

Segundo o IPCC (2007), a atividade humana é hoje a principal responsável pelos forçamentos mais 

significativos que originam mudanças na composição da atmosfera e as consequentes alterações 

climáticas. Esta nova situação obriga a uma nova atitude dos governos, das sociedades e de cada 

individuo, para lidar com as emissões e com as alterações climáticas. 

As alterações climáticas representam um dos maiores desafios que a humanidade alguma vez 

enfrentou. As alterações climáticas vão ter consequências profundas nos ecossistemas e nas 

sociedades humanas e o primeiro passo para mobilizar as pessoas e as organizações para enfrentar 

esta ameaça é conhecer e divulgar o problema. 

Compreender a evolução das mudanças no clima passa por saber o que é o efeito de estufa, o que 

são os modelos climáticos, conhecer as mudanças do clima no passado, identificar os sinais recentes 

da mudança do clima, saber as projeções do clima à escala global do planeta, conhecer as alterações 

climáticas na Europa e em Portugal e ainda, saber o que está a ser feito relativamente ao controlo 

das emissões. É o que o autor desta tese se propõe apresentar resumidamente, ao longo deste 

Capítulo 2. 

2.2.  Efeito de Estufa e Forçamento Radiativo 

O clima depende da circulação geral das massas de ar na atmosfera e das correntes nos oceanos e é 

a dispersão do calor que origina esta circulação. O calor acumulado junto à superfície, ou a 

temperatura média do planeta, depende do balanço radiativo, entre a radiação que chega à superfície 

da Terra proveniente do Sol e o calor que é emitido para o exterior.  

O clima global está muito dependente do balanço de radiação do planeta. Existem três razões 

fundamentais pelas quais o balanço de radiação da terra pode mudar, causando assim mudanças no 

clima: alterações na radiação solar que chega ao planeta (por exemplo mudanças na órbita da terra 

ou no próprio sol), mudanças na fração da radiação solar que é refletida (o chamado albedo, que 

pode mudar por alteração da cobertura do solo, no coberto vegetal, nos campos de gelo, na cobertura 

de nuvens ou com a presença na atmosfera de pequenas partículas chamadas aerossóis) e 

alterações na energia devolvida ao espaço sob a forma de radiação de onda longa (como as com 

origem em mudanças na concentração dos GEE). Adicionalmente, o clima local também depende 
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muito da forma como o calor é distribuído pelos ventos e pelas correntes oceânicas. Todos estes 

factores desempenharam um papel importante nas mudanças climáticas do passado. 

O Sol é constituído por 73% de hidrogénio, H, 24% de hélio, He, e 3% de átomos mais pesados como 

o carbono e o oxigénio. Como resultado de reações termonucleares de fusão, o Sol liberta grandes 

quantidades de energia radiante sob a forma de radiação electromagnética, em todas as direções. É 

esta radiação solar que chega à Terra que constitui a principal fonte de energia que permite o 

aquecimento do planeta.  

Quando no interior das estrelas se atingem temperaturas elevadas, da ordem dos 107 K, as reações 

termodinâmicas fundem os átomos de H em He. Estas reações transformam massa em energia de 

acordo com a lei da relatividade E = mc2 (em que E é energia, m é a massa e c = 3 x 108 ms-1 é a 

velocidade da luz no vácuo) e produzem enormes quantidades de energia que é emitida da superfície 

da estrela sob a forma de radiação eletromagnética. No caso do Sol a temperatura à superfície é de 

cerca de 5 800 K o que corresponde a uma luminosidade de 3.9 x 1026 W (Santos,2012).  

A temperatura na Terra depende do balanço entre a energia que chega ao planeta, sob a forma de 

radiação solar, e a energia que escapa do planeta, sob a forma de radiação térmica. Os factores que 

afectam de forma mais evidente este balanço radiativo são: a quantidade de radiação solar absorvida 

pela superfície terrestre e o efeito de estufa provocado pelos gases presentes na atmosfera.  

O planeta recebe em média, ao longo do ano, cerca de 340 watts de radiação solar por cada metro 

quadrado da superfície (W/m2). Cerca de um terço do total desta radiação é refletida pelo albedo que 

inclui as nuvens, as partículas presentes na atmosfera e a superfície dos oceanos e da crosta 

terrestre, os restantes 240 W/m2 aquecem a atmosfera e a camada superfícialdo planeta. 

Considerando a Terra em equilíbrio radiativo, a energia absorvida é igual à energia emitida. A 

intensidade, Ι, irradiada pela Terra será Ι = 240 W/m2. A atmosfera e a superfície da terra aquecem e 

libertam calor sob a forma de radiação térmica. A radiação térmica emitida é, segundo a Lei de 

Stefan-Boltzmann, proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. A radiação térmica 

emitida deve ser suficiente para ao longo do tempo equilibrar a radiação que aquece a atmosfera e a 

superfície do planeta (240 W/m2), em conformidade com a Lei de Stefan-Boltzmann que é dada pela 

expressão (2.1), seguinte: 

Ι = eσΤ4     (2.1) 

em que :    Ι  é a intensidade de radiação (Ι = 240 W/m2); 

  e  é a emissividade (0 num corpo refletor perfeito, 1 para um corpo negro); 

  σ  é a constante de Stefan-Boltzmann (σ = 5,67 x 10-8 Wm-2 K-4); 
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  Τ  é a temperatura (graus Kelvin). 

Considerando que a Terra é um corpo negro, a sua emissividade é 1, ou seja  e =1 e a temperatura 

da Terra em graus Kelvin é dada pela expressão (2.2): 

Τ 4 = Ι / eσ⇔Τ  = 4√ (Ι / eσ) ⇔Τ  = 4√ ( 240 W/m2 / 1 x 5,67 x 10-8 W/(m2 .Τ4)) ⇔Τ  = 255K         (2.2) 

Relacionando a temperatura na escala Kelvin com a temperatura em Celsius, obtém-se: 

Τ (K) = Τ (°C) + 273 ⇔Τ (°C) = Τ (K) - 273 ⇔Τ (°C) = ( 255 – 273)K⇔Τ (°C) = -18°C      (2.3) 

Ou seja, pela Lei de Stefan-Boltzmann a temperatura média do globo terrestre deveria ser negativa e 

situar-se nos -18ºC. Contudo, na realidade, verifica-se que atualmente a temperatura média do globo 

se situa próximo dos 15ºC, ou seja, cerca de 33ºC acima do que seria de esperar, considerando 

apenas o balanço radiativo. Existe, portanto, um outro mecanismo que é responsável pelo 

aquecimento da superfície do planeta. Esse mecanismo é o efeito de estufa. 

A atmosfera terrestre, graças ao efeito de estufa natural, interfere no balanço entre a radiação que 

chega à superfície do planeta, sob a forma de radiação de ondas curtas, e é equilibrada pela energia 

que é devolvida ao espaço, sob a forma de ondas longas, e mantem a temperatura global do planeta 

dentro de limites estáveis. O efeito de estufa natural tem mantido a atmosfera, o planeta e a biosfera, 

em condições favoráveis, em que as temperaturas se encontram dentro de limites estacionários 

relativamente controlados. Estes limites asseguram o normal funcionamento dos diferentes processos 

a nível planetário. Apresenta-se, na Figura 2.1, uma representação do efeito de estufa.  

 
Figura 2.1 - Representação do efeito de estufa. 

 

 

  

Efeito de estufa 



 

15 

Como se observa na Figura 2.1, da radiação solar que atinge a atmosfera, uma parte é reflectida pela 

atmosfera e não chega sequer à superfície terrestre e uma outra é refletida pela superfície do planeta. 

Desta energia refletida pela superfície, uma parte é enviada para o espaço e outra parte fica retida 

devido aos GEE presentes na atmosfera terrestre que absorvem a radiação infravermelha. Quanto 

maior for a concentração de GEE na atmosfera, maior será a parte da radiação solar que fica retida à 

superfície do planeta.  

Os GEE absorvem e emitem radiação infravermelha. Existe um equilíbrio entre a radiação solar 

incidente absorvida pela atmosfera e pela superfície da terra e a radiação solar que é refletida e 

irradiada sobre a forma de radiação infravermelha. A temperatura média global da atmosfera e da 

superfície da terra é função deste equilíbrio entre a radiação absorvida e a radiação refletida. Sempre 

que a concentração de GEE aumenta na atmosfera mais radiação infravermelha, emitida pela 

superfície terrestre e pela troposfera, é absorvida pela atmosfera, o que se traduz num aumento da 

temperatura média da superfície do planeta e da baixa troposfera (Santos et al., 2002). 

A camada inferior da atmosfera corresponde a uma zona onde a temperatura baixa rapidamente com 

a altitude. Esta camada, sujeita ao efeito de estufa, que inclui a superfície do planeta e a baixa 

troposfera, é relativamente fina (tem apenas cerca de 10 quilómetros de espessura) quando 

comparada com o diâmetro do planeta (12 000 quilómetros) e com a espessura total da atmosfera 

(480 quilómetros). Os oceanos, a crosta terrestre e a baixa troposfera constituem uma frágil e fina 

camada, ou uma fina concha esférica, onde se sente o efeito de estufa e se concentra toda a biosfera 

(Lovelock, 2007). 

Os diferentes GEE têm uma importância relativa muito diferente no aquecimento global do planeta. O 

vapor de água, H2O, as nuvens e o dióxido de carbono, CO2, representam as maiores contribuições 

para o efeito de estufa do planeta. O vapor de água tem uma contribuição importante. Contribui para 

o efeito de estufa sensivelmente com o dobro da importância relativa, quer das nuvens, quer da 

concentração atmosférica em CO2, fenómenos cuja importância no aquecimento global é equivalente 

(Alcamo e Olesen, 2012). 

Além do vapor de água e do CO2, também o metano, CH4, e outros gases produzidos por ação 

humana, como o óxido nitroso, N2O, o ozono, O3, os clorofluorcarbonetos, CFC, os 

hidroclorofluorcarbonetos, HCFC, e o hexafluoreto de enxofre, SF6, são também GEE que se 

encontram na camada inferior da atmosfera e cuja concentração tem vindo a aumentar.  

A importância da contribuição relativa dos principais gases no efeito de estufa pode ser determinada 

pelo respetivo forçamento radiativo. O forçamento radiativo é a variação energética por unidade de 

área, medida no topo da atmosfera. Um forçamento positivo tende a aquecer e um negativo tende a 

arrefecer a superfície do planeta.  



 

16 

Os diferentes GEE apresentam diferentes potenciais de aquecimento global e mantêm-se na 

atmosfera por diferentes períodos de tempo. O potencial de aquecimento global de um GEE pode ser 

definido como sendo o forçamento radiativo ao longo de um determinado período de tempo, 

resultante da emissão de uma unidade de massa desse gás, relativamente a uma unidade de massa 

de CO2 que para o efeito é utilizado como gás de referência.  

O equivalente de emissão de um gás, em CO2 equivalente, é obtido multiplicando a massa desse gás 

pelo seu potencial de aquecimento global. Como diferentes GEE se mantêm na atmosfera durante 

diferentes períodos de tempo, convencionou-se que se utiliza um período de referência de 100 anos. 

Assim, o CO2equivalente, CO2eq, descreve, para uma determinada mistura e quantidade de gases 

com efeito de estufa, a quantidade de CO2 que teria o mesmo potencial de aquecimento global, 

quando medido numa escala temporal de cem anos. Para avaliar o potencial de aquecimento global, 

todos os gases com efeito de estufa podem ser transformados em CO2 equivalente, usando-se, para 

isso, um fator de conversão. 

Aumentos no forçamento radiativo podem ter origem ou no aumento da radiação solar que chega à 

atmosfera ou no aumento da concentração de GEE. Estes dois aspectos têm um efeito semelhante, 

em termos de aumento da temperatura global do planeta.  

O IPCC utiliza o forçamento radiativo como forma de quantificar as alterações entre as condições 

atuais de concentração dos GEE e os níveis pré-industriais, anteriores a 1750. Segundo o IPCC 

(2007), aceita-se que para se manterem as condições atuais, o forçamento radiativo não deve 

exceder 1 W/m2 acima dos níveis pré-industriais.  

Uma forma de estimar a importância da atividade humana no aquecimento global é pelo potencial de 

aquecimento global e pelo forçamento radiativo. O forçamento radiativo, devido à atividade humana 

ou a causas antropogénicas é positivo, situa-se atualmente entre os 0,6 e 2,4 watt/m2 e tende a 

provocar um aumento da temperatura média global do planeta.  

As estimativas do forçamento radiativo obtidas pelo IPCC (2007), incluem as seguintes contribuições: 

CO2 um valor aproximado de +1,66 W/m2 (numa gama de valores de +1,49 a +1,83 W/m2); CH4 um 

valor de +0,48 W/m2 (+0,43 a +0,53); N2O um valor de +0,16 W/m2 (+0,14 a +0,18); CFC um valor de 

+0,34 W/m2 (+0,31 a +0,37); O3 estratosférico, -0,05 W/m2 (-0,15 a -0,05); O3 troposférico,+0,35 W/m2 

(+0,25 a +0,65); vapor de água estratosférico do CH4,+0,07 W/m2 (+0,02 a +0,12); albedo por 

alteração do uso do solo, -0,20 W/m2 (-0,40 a -0,00); albedo por partículas de carvão sobre a neve, 

+0,10 W/m2 (+0,00 a +0,20); efeito direto das partículas de aerossóis, -0,50 W/m2 (-0,90 a -0,10); 

albedo das nuvens, -0,70 W/m2 (-1,80 a -0,30) e condensação provocada pelo trafego aéreo, +0,01 

W/m2 (+0,003 a +0,03).  

Além dos forçamentos radiativos antropogénicos, considera-se ainda o efeito natural da contribuição 

do aumento da radiação solar, que tem sido positivo e se situa no valor médio de +0,12 W/m2 (numa 
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gama de valores de +0,06 a +0,30 W/m2).  

Na Figura 2.2 apresentam-se, resumidamente, as principais contribuições dos forçamentos radiativos 

para o aquecimento e o arrefecimento global do planeta. Como se observa na Figura 2.2, as 

atividades humanas são responsáveis pelos aumentos mais significativos dos forçamentos radiativos. 

No futuro, um aumento ainda mais significativo das emissões antropogénicas de GEE poderá vir a 

aumentar o forçamento radiativo, originando um acréscimo continuado da temperatura. Também as 

alterações do uso do solo, incluindo a desflorestação nos trópicos e o aumento das zonas florestais 

no hemisfério norte, podem vir a afectar o albedo ou a absorção da radiação solar, nessas regiões. 

 
Figura 2.2 - Representação dos principais forçamentos radiativos. 

Devido à variabilidade climática não é fácil saber, com exatidão, o valor dos diferentes forçamentos 

radiativos e é difícil prever exatamente como é que o clima vai variar no futuro. Um exemplo destas 

dificuldades é conseguir avaliar o efeito das nuvens. As nuvens são compostas por vapor de água, 

que é um dos principais GEE. Uma atmosfera mais quente aumenta a evaporação à superfície dos 

oceanos, o que cria mais nuvens, que por seu lado, dependendo de se tratarem de nuvens situadas 

em altitude ou mais junto à superfície dos oceanos e dos continentes, promovem a redução ou o 

aumento da temperatura da atmosfera.  

O albedo das nuvens é difícil de prever. O forçamento radiativo associado ao albedo das nuvens 

estimava-se com alguma incerteza em 2005, entre -1,8 e -0,3 W/m2 e sabe-se que varia muito em 

função do clima local. Atualmente, considera-se que o albedo das nuvens constitui o forçamento 

negativo mais significativo. No futuro, o aquecimento global pode vir a afectar o sistema climático, 

aumentando ainda mais a evaporação à superfície dos oceanos e produzindo mais nuvens, de baixa 

altitude, que reforçam o albedo, refletindo mais radiação solar e atenuando eventualmente a 

progressão do aquecimento global. Mas não existem ainda certezas relativamente à previsão destes 

efeitos (IPCC, 2007).  
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2.3.  Modelos Climáticos 

Para descrever o modo como o forçamento radiativo afecta a temperatura global do planeta, recorre-

se geralmente à sensibilidade climática. A sensibilidade climática pretende descrever o aumento da 

temperatura global do planeta e estimar alterações na temperatura, em condições de equilíbrio. 

A sensibilidade climática permite calcular as alterações na temperatura média global do planeta, 

devidas a diferentes factores que afectam o equilíbrio do balanço radiativo, o equilíbrio entre a 

radiação que chega à Terra e a radiação que é enviada para o espaço. Ainda não é conhecido com 

exatidão valor exato e correto da sensibilidade climática. Dispõe-se apenas de um intervalo da 

valores possíveis e de um valor intermédio que parece provável. 

Para calcular o efeito total das alterações provocadas pelos GEE no clima, utilizam-se modelos do 

sistema climático global. Os modelos representam os processos físicos na atmosfera, nos oceanos e 

nos continentes. Com o objetivo de calcular a sensibilidade climática, têm sido usados os dados de 

observações realizadas ao longo dos últimos 150 anos e foram utilizados modelos matemáticos para 

realizar reconstruções do clima no passado, no último meio milhão de anos. Estes métodos 

permitiram, apesar da incerteza, chegar a um valor médio da sensibilidade climática próximo dos 

0,75ºC/(W/m2), numa gama de valores que se situa entre os 0,5 e os 2ºC/(W/m2) e permitiram 

também verificar que a sensibilidade climática é muito afectada por mecanismos de retroação, sendo 

que o simples efeito do aumento da concentração do CO2 atmosférico pode triplicar o seu valor. 

Existe alguma dificuldade em estimar o valor correto dos forçamentos radiativos de origem 

antropogénica mas, segundo o IPCC (2007), o aquecimento devido ao forçamento radiativo destas 

emissões situava-se, em 2005, próximo dos +3,0 W/m2 e o arrefecimento relativo provocado pelo O3 

estratosférico, pelas partículas, aerossóis e albedo, também com origem na atividade humana, 

representava um valor total aproximado de -1,4 W/m2. Considerando estes valores, o balanço do 

forçamento radiativo total devido às emissões de GEE era positivo e deveria situar-se próximo de 

+1,6 W/m2. Este valor, estimado pelo IPCC (2007), de +1,6 W/m2 para o forçamento radiativo total de 

emissões antropogénicas, corresponde à melhor estimativa para ano de 2005, num intervalo de 

valores que variam significativamente, desde +0,6 até +2,4 W/m2.  

Considerando o forçamento radiativo total das emissões antropogénicas de 1,6 W/m2 e a 

sensibilidade climática de 0,75ºC/(W/m2), significa que se deveria estar a verificar, em 2005, um 

aumento da temperatura média de 1,2ºC a nível global do planeta (1,2ºC corresponde a 1,6 

W/m2x0,75ºC/(W/m2)). Este valor é superior ao observado, o qual se situava em 2005 próximo dos 

0,8ºC.  Uma explicação para esta diferença pode estar numa eventual lentidão da resposta, num 

efeito retardado do aquecimento global do planeta, atraso que se pode dever a um aquecimento mais 

lento dos oceanos.  

Os modelos climáticos globais permitem compreender como é que os diferentes cenários de 
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forçamento radiativo vão influenciar o clima, têm vindo a ser desenvolvidos ao longo de várias 

décadas, constituindo atualmente uma boa base para fazer projeções do clima no futuro. Os desvios 

entre os valores da temperatura resultantes da simulação realizada com modelos e os valores 

medidos no terreno são relativamente pequenos e têm permitido aumentar a confiança nos modelos. 

Os modelos permitem calcular o efeito total das alterações provocadas pelos GEE no clima, mas 

pressupõem a criação de cenários alternativos de como, no futuro, vão variar as emissões. Os 

diversos factores que condicionam as emissões estão em contínua evolução e as suas pressões 

modificam-se constantemente. É por isso difícil dispor de uma perspetiva geral do futuro, analisando 

independentemente cada um dos factores condicionantes. Estes factores condicionantes 

influenciados por um conjunto de factores económicos, sociais, ambientais e tecnológicos, interagem 

entre si e a sua ação conjunta é normalmente caracterizada com o recurso a cenários.  

Os cenários descrevem como se vão desenvolver as atividades que dão origem à emissão de GEE, 

como as emissões se traduzem na concentração dos diversos gases na atmosfera e qual o efeito da 

variação das concentrações desses gases nas alterações no clima, em particular na temperatura, na 

precipitação e na subida do nível do mar.  

Para avaliar as alterações climáticas futuras, um dos aspectos críticos é conseguir prever quais vão 

ser as emissões de GEE. Não é possível saber com exatidão como vão evoluir no futuro as emissões 

de GEE, à escala global. Os cenários climáticos tentam contornar esta incerteza, apresentando 

alternativas quanto à forma como se espera que evoluam as emissões.  

As emissões futuras vão depender de opções quanto ao tipo de desenvolvimento socioeconómico 

que as sociedades vão ter no futuro, o que é um factor de incerteza. Perante a dificuldade em prever 

como vão evoluir os aspectos socioeconómicos que afectam as emissões de GEE no futuro, o IPCC 

publicou, em 2000, um relatório que descreve uma série de cenários de futuros possíveis. Estes 

cenários assumem diferentes caminhos alternativos de desenvolvimento socioeconómico (IPCC, 

2000).  

O IPCC, num relatório especial denominado SRES (Special Report on Emissions Scenarios) (IPCC, 

2000) caracterizou quatro linhas diferentes para definir de forma consistente as relações entre os 

factores determinantes das emissões e a sua evolução, e para proporcionar um enquadramento de 

base para a definição de cenários futuros alternativos. 

Os cenários de emissões SRES vieram substituir os cenários IS92, igualmente elaborados pelo IPCC. 

No cenário de emissões IS92a, projetava-se uma duplicação da concentração do CO2 no final do 

século XXI, relativamente aos valores de 1990. A caracterização do futuro correspondente às quatro 

linhas ou famílias alternativas de desenvolvimento futuro. As famílias A1, A2, B1 e B4. 

A família A1 corresponde a um mundo com um desenvolvimento económico muito rápido, uma 

população global que atinge um pico por volta de 2050, uma rápida introdução de novas e eficientes 
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tecnologias e uma substancial redução das diferenças de rendimento per capita. 

A família A2 corresponde a um crescimento populacional contínuo, uma preservação das identidades 

locais e um desenvolvimento económico e tecnológico relativamente lento. A família B1 baseia-se 

numa projeção demográfica idêntica à da família A1, mas com rápidas mudanças das estruturas 

económicas rumo a uma economia de serviços e de informação, e à introdução progressiva de 

tecnologias limpas e com uma eficiente utilização de recursos. A família B4 caracteriza-se por um 

crescimento contínuo da população, com taxas de crescimento inferiores às da família A2, 

desenvolvimento económico intermédio e desenvolvimento tecnológico menor e mais diversificado do 

que nos casos A1 e B1. 

A cada uma das famílias corresponde um determinado número de cenários, 40 na totalidade, no 

conjunto das quatro famílias. Na família A1, por exemplo, consideram-se três subgrupos de cenários, 

que se distinguem de acordo com as fontes de energia prevalecentes: A1F1 (utilização intensiva de 

energia fóssil); A1T(energia de fontes não fósseis) e A1B (energia correspondente a uma combinação 

de fontes fósseis e não fósseis).  No Quadro 2.1 apresentam-se resumidamente as quatro principais 

famílias de cenários SRES do IPCC e as projeções que lhes estão associadas em termos de 

aquecimento global do planeta até 2100. 

Quadro 2.1 - Projeções da temperatura média global associadas aos principais cenários SRES 

do IPCC (adaptado de IPCC, 2000). 

 

Assumindo um determinado cenário de desenvolvimento socioeconómico e o consequente cenário de 

emissão de GEE, é possível recorrer aos modelos climáticos para estimar a evolução do clima, tanto 

no que se refere a valores médios como à respectiva distribuição espacial e temporal. É assim 

possível avaliar as consequências climáticas das escolhas individuais e colectivas feitas em todo o 

planeta e que resultam em determinado desenvolvimento socioeconómico e na consequente 

evolução da emissão de GEE para a atmosfera. Cada modelo produz um cenário climático distinto. 
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Esta variedade de cenários resulta da adoção de diferentes premissas e simplificações necessárias 

para poder simular o funcionamento complexo do sistema climático do planeta, durante um período 

de tempo de um ou dois séculos.  

Existem cenários em que as questões da sustentabilidade são mais importantes, baseados na 

obtenção de energia a partir de fontes renováveis, e cenários em que a sociedade se mantem muito 

dependente do consumo, e a quantidade de energia se continua basear na queima de combustíveis 

fósseis. Uns cenários assumem, por exemplo, que população total no ano 2100 será de 7 mil milhões 

e outros em que a população será de 15 mil milhões, uns em que o PIB cresce 11 vezes entre 1995 e 

2100 e outros em que aumenta 26 vezes. 

Como não é possível avaliar com rigor a capacidade de simulação de cada modelo climático analisa-

se de forma integrada o conjunto dos resultados dos vários modelos de modo a identificar quais são 

as principais tendências climáticas e quais as incertezas associadas aos resultados da simulação. 

Embora nalguns cenários as emissões globais de CO2 comecem por diminuir inicialmente, todos 

apontam, a longo prazo, para um aumento na concentração de CO2 na atmosfera, que ultrapassam 

os valores atuais, para valores que se situam entre as 500 e as 1000 ppm. Embora as projeções das 

emissões para a próxima década não variem significativamente de uns cenários para os outros, a 

partir do final do século as projeções começam a divergir bastante.  

Uma redução significativa nas emissões implica alterações profundas na tecnologia utilizada para 

produção e conservação da energia, nas práticas agrícolas e na desflorestação. Implica também 

alterações nos hábitos de consumo, em particular nas sociedades mais ricas, que consomem mais. 

Estas alterações requerem educação, empenho e tempo e é mais provável que venham a ocorrer já 

perto do final do século e não ainda nas próximas décadas. 

O número de equipas que mantêm modelos climáticos operacionais e que têm vindo a produzir com 

regularidade cenários climáticos à escala global e regional é relativamente reduzido. Os seus 

resultados são por regra disponibilizados através de projetos de investigação, sendo de destacar no 

passado recente os projetos europeus PRUDENCE (2001-2004) e ENSEMBLES (2004-2009). 

Atualmente, utilizam-se modelos matemáticos do clima que simulam o estado do tempo e ajudam a 

compreender melhor as razões da evolução do clima. Os resultados destes modelos podem ser 

confirmados por medições por satélite. Os modelos de circulação geral, ou GCM (Global Circulation 

Models), são modelos tridimensionais que incluem os subsistemas atmosfera e oceanos e a interação 

entre eles. 

Os modelos climáticos são necessariamente incompletos e envolvem sempre aproximações, mas 

podem ser validados por medições meteorológicas diretas que acabam por confirmar ou não os 

resultados obtidos. Em termos gerais, pode afirmar-se que os modelos GCM conseguem reproduzir 

muito bem as variações sazonais de temperatura e a assimetria que se verifica entre o hemisfério 
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norte e o hemisfério sul. No hemisfério sul, os oceanos ocupam mais área e isto reflete-se nos 

modelos, obtendo-se variações mais moderadas da temperatura da atmosfera.  

Um exemplo de validação dos modelos climáticos, que permite assegurar alguma da respectiva 

robustez e melhorar a confiança nas previsões é o facto de reproduzirem, de uma forma muito 

satisfatória, o comportamento do clima ao longo do último século e meio, o que tem sido confirmado 

por medições diretas das variáveis meteorológicas.  

Outro exemplo que tem servido para validar os modelos e aumentar a nossa confiança na sua 

utilização, é a forma como estes conseguem reproduzir adequadamente os forçamentos radiativos 

negativos associados à libertação de quantidades significativas de dióxido de enxofre, SO2, e de 

poeiras para a atmosfera, provenientes de erupções vulcânicas, que tiveram lugar no passado. 

Também nestes casos foi possível confirmar por medições os resultados das corridas dos modelos, 

tendo-se obtido um bom ajustamento entre os valores medidos e os calculados. 

Ultimamente tem vindo a ser possível diminuir a escala dos modelos e desenvolver projeções das 

alterações climáticas, com base em modelos regionais, os RCM. Os RCM cobrem apenas uma parte 

limitada da superfície do planeta. No caso da Europa, foi possível obter uma resolução espacial muito 

inferior à dos GCM, com células de cerca de 50 km de resolução ou até mais finas (Alcamo e Olesen, 

2012). 

A colaboração conjunta entre especialistas na modelação climática, especialistas em modelos 

económicos integrados de desenvolvimento, na modelação dos ecossistemas terrestres e em 

inventários de emissões, permitiu desenvolver patamares de referência representativos das 

concentrações de GEE ou RCP (Representative Concentration Pathways), que sintetizam numerosos 

dados nos diversos sectores de atividade, até ao ano 2100, com uma resolução espacial de 0.5 por 

0.5 grau. Os cenários RCP baseiam-se em modelos integrados que incluem soluções tecnológicas 

alternativas para satisfazer as necessidades energéticas futuras (Masui et al., 2011;  Thomson et al., 

2011; Vuuren et al., 2011 e Rao e Riahi, 2006).  

Os RCP referem-se particularmente a quatro patamares para forçamentos radiativos: RCP8.5 

(patamar de forçamento radiativo de 8,5 W/m2 ou de 1370 ppmCO2eq, no ano 2100), RCP6 

(forçamento radiativo de 6 W/m2 com estabilização após 2100, nos 850 ppmCO2eq), RCP4.5 

(forçamento radiativo de 4,5 W/m2 com estabilização após 2100, nos 650 ppmCO2eq), e RCP2.6 

(patamar de forçamento radiativo que atinge os 3W/m2 ou 490 ppmCO2eq e decresce depois para 2,6 

W/m2). Os RCP constituem um desenvolvimento importante na investigação sobre o clima, em 

particular na mitigação das emissões e na análise dos seus impactos. A extensão destes patamares 

permite projetar, no futuro, alguns dos modelos do clima até ao ano 2300 (van Vuuren et al., 2011). 



 

23 

2.4.  Mudanças do Clima no Passado 

As alterações climáticas têm sido constantes ao longo da história do nosso planeta. O clima tem 

variado bastante e o sistema climático tem vindo a sofrer grandes modificações ao longo da evolução 

do planeta se se considerar uma escala geológica de milhões de anos. Desde o início da formação da 

Terra que o clima do planeta tem vindo a variar bastante. Ocorreram diversos episódios climáticos de 

arrefecimento e de aquecimento do planeta durante os cerca de 4 600 milhões de anos de existência 

da Terra.  

No passado houve ciclos de glaciação, em que a formação de extensos campos de gelo nas regiões 

polares, alternou com épocas relativamente mais quentes, sem gelos polares. As atuais calotes 

polares começaram-se a formar há cerca de 35 milhões de anos, primeiro na região Antárctica 

oriental e depois, muito mais tarde, há cerca de 5 milhões de anos, no Ártico. A partir dos anos 

sessenta, foi possível identificar vários dos avanços glaciários, que tiveram lugar nos últimos 2 

milhões de anos. 

Sobrepostas a estas oscilações climáticas de período longo, motivadas pela tectónica de placas, pela 

formação e pela erosão das montanhas e por variações nas correntes oceânicas que transportam a 

energia térmica das regiões situadas junto ao equador para as regiões polares, verificam-se também 

outras oscilações térmicas de periodicidade muito menor.  

Um dos aspectos mais importantes no estudo do clima em épocas passadas é o facto de hoje ser 

possível obter dados acerca da composição da atmosfera ao longo do tempo, a partir dos gases e 

dos aerossóis presentes em bolhas de ar retidas no gelo polar e da própria composição do gelo polar 

(IPCC, 2007).  

As mudanças no clima podem ser identificadas e estudadas nos campos de gelo da Gronelândia e da 

Antárctica, analisando a composição de bolhas gasosas que ficaram presas no gelo em profundidade 

e que indicam qual era composição da atmosfera, precisamente na época em que o gelo se formou. 

Esta situação é verificada através da análise da composição relativa dos diferentes isótopos de 

oxigénio encontrados nas bolhas de ar presas no gelo recolhido a várias profundidades por 

sondagens, realizadas no Ártico e na Antártida. Pela relação entre diferentes isótopos de oxigénio é 

possível saber qual era a temperatura do ar quando determinada massa de gelo se formou. Desta 

forma obtem-se a composição da atmosfera e a temperatura a que o gelo se formou em épocas 

passadas. 

Além das mudanças cíclicas de longos períodos provocadas pela deriva dos continentes, que se 

juntam periodicamente, a cada 300 milhões de anos, para se voltarem a afastar novamente entre si, 

outras mudanças bruscas na temperatura são causadas por fenómenos diferentes. Fenómenos como 

perturbações na órbita do planeta, variações da atividade solar, o impacto de meteoritos, erupções 

vulcânicas e a atividade dos seres vivos podem afectar a temperatura média global do planeta. 
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A atividade dos seres vivos têm-se refletido em mudanças do clima, principalmente em modificações 

do coberto vegetal. Estas modificações da vegetação originam diferenças na retenção e reflecção da 

radiação solar, diferenças na evapotranspiração com alterações na retenção da humidade e 

alterações na composição da atmosfera em particular. Mais recentemente, tem sido a atividade 

humana a alterar o efeito de estufa e desta forma o clima. 

As glaciações têm vindo a obedecer a ciclos mais ou menos regulares ao longo dos últimos 3 milhões 

de anos e parece haver fortes evidências de que estes ciclos estão ligados às variações na órbita da 

Terra, são os chamados ciclos de Milankovitch. Estes ciclos alteram a quantidade de radiação solar 

recebida em cada latitude, em cada estação (praticamente não afectando a média global anual) e 

podem ser calculados com precisão astronómica.  

A principal causa das oscilações que originam glaciações periódicas, que foram identificadas por 

Milankovitch na primeira metade do século XIX, têm origem em forçamentos radiativos de natureza 

astronómica resultantes de pequenas variações na excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol 

(ciclos de 100 000 e 400 000 anos), na inclinação do eixo da Terra (ciclos de 41 000 anos) e no 

movimento de precessão ou de rotação do próprio eixo (ciclos de 26 000 anos).  

Prevalece ainda alguma discussão relativamente à forma como estes ciclos originam o início e o final 

das glaciações, mas alguns estudos sugerem que a quantidade de radiação solar recebida durante o 

Verão, nos continentes do hemisfério norte, é muito importante. Se a radiação recebida no hemisfério 

norte se reduz abaixo de um determinado valor crítico, a neve do Inverno anterior não derrete 

completamente no Verão seguinte e um lençol de gelo permanente começa a formar-se, com 

acumulação sucessiva de cada vez mais gelo (IPCC, 2007).  

Nos últimos 650 000 anos o clima da Terra apresentou alternância entre períodos glaciares frios, com 

uma duração aproximada de 80 000 a 100 000 anos, e períodos interglaciares relativamente quentes, 

com uma duração típica de 10 000 a 20 000 anos (Santos e Miranda, 2006).  

A última época de glaciação teve inicio há aproximadamente 120 000 anos. O último máximo glaciário 

foi um dos mais intensos, cobriu de gelo áreas extensas da América do Norte e do Norte da Europa. 

Nessa época, a temperatura média global da atmosfera era inferior em 5 a 7°C à que se verifica 

atualmente, e o nível médio do mar estava cerca de 100 a 120 metros abaixo do nível médio atual 

(IPCC, 2001).  As temperaturas terão subido lentamente, ao longo de milhares de anos, e terão 

estabilizado nos valores atuais, há cerca de 10 000 anos.  

Embora não sendo a sua principal causa, a concentração do CO2 atmosférico também parece ter um 

papel importante nas glaciações. Dados recolhidos em amostras de gelo mostram que a 

concentração de CO2 é mais baixa nos períodos glaciares mais frios, e mais elevada nos períodos 

interglaciares mais quentes. Na Figura 2.3 representam-se, entre outros valores, a evolução da 
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concentração de CO2 na atmosfera e a evolução da temperatura, nos últimos 420 000 anos. Verifica-

se que existe uma estreita relação entre a concentração de CO2 na atmosfera e a temperatura. 

 
Figura 2.3 - Registo da evolução da temperatura nos últimos 420 000 anos em amostras de gelo 

recolhidas em Vostok, na Antártida (adaptada de Petit et al., 1999). 

Na Figura 2.3 os valores da concentração de CO2 na atmosfera e da variação da temperatura, 

baseiam-se em analises realizadas em amostras de gelo que se formou na Antártida nos últimos 420 

000 anos (Petit et al, 1999). Outros valores representados na Figura 2.3 são a concentração de CH4, 

a quantidade relativa dos diferentes isótopos do oxigénio e a insolação média no mês de Junho, ao 

longo do período de tempo em que se foram depositando as amostras de gelo recolhidas. 

As amostras recolhidas pela equipa de Petit na estância de Vostok permitem acompanhar com algum 

detalhe as variações na evolução da composição atmosférica e no clima ao longo de um período de 

tempo que inclui as quatro últimas glaciações e os respetivos períodos interglaciares que as separam 

entre si. Verifica-se que as variações ao longo de cada ciclo climático sucedem-se aproximadamente 

da mesma forma. A composição da atmosfera e o clima variam entre limites bem definidos. Os 

períodos interglaciares apresentam-se contudo diferentes, quer quanto à evolução, quer quanto à 

duração. Verifica-se uma boa correlação entre as concentrações de CO2 e de CH4 nas bolhas 

gasosas aprisionadas no gelo e a temperatura do ar na Antártida, calculada com base no peso 

relativo dos isótopos de oxigénio. Segundo Petit et al. (1999), as concentrações de CO2 e de CH4 que 

se verificam atualmente na atmosfera ultrapassam os valores registados nas amostras e não têm, por 

isso, precedentes nos últimos 420 000 anos.  
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Até ao século passado, as concentrações em CO2 variaram devido a causas naturais, entre valores 

de cerca de 180 e valores de 300 ppm. É muito evidente na Figura 2.3, a coincidência dos períodos 

mais quentes com os períodos em que se verificaram concentrações mais elevadas de CO2 na 

atmosfera.  

Nos últimos 10 000 anos, desde o inicio dos primeiros povoamentos humanos, associados a 

atividades de agricultura e desflorestação, as alterações climáticas foram relativamente limitadas. As 

variações na temperatura global do planeta, documentadas no último milénio, foram muito pequenas 

quando comparadas com as alterações verificadas entre períodos glaciares e interglaciares.  

Atualmente está-se num período interglaciar mais quente, sensivelmente a meio caminho entre duas 

glaciações. Este período tem sido particularmente estável, sendo que a temperatura nos últimos 8000 

anos teve apenas pequenas variações, inferiores a 1ºC por século. A estabilidade do clima e a 

temperatura relativamente elevada criaram condições especialmente favoráveis ao desenvolvimento 

das civilizações, que floresceram nos últimos  6 000 anos. O Homo sapiens terá vivido já ao longo de 

duas épocas glaciais e duas interglaciais, tendo surgido em África na penúltima época glacial. O 

Homo sapiens já ocupava a Europa durante a última época glacial (Santos, 2007), mas parece que só 

muito recentemente a atividade humana começou a afectar o clima de forma significativa. 

As mudanças climáticas verificadas no início e no final das glaciações podem demorar vários 

milhares de anos, mas aparentemente a maior parte destas mudanças está bem relacionada com a 

concentração de CO2. Ou seja, parece que um arrefecimento pequeno devido aos ciclos de 

Milankovitch pode ser subsequentemente amplificado quando desce a concentração de CO2.  

Durante a última glaciação, ocorreram mais de duas dezenas de mudanças climáticas abruptas, que 

ficaram registadas particularmente no Atlântico Norte. Estas mudanças apresentam um padrão 

diferente das dos ciclos glaciares e interglaciares, pois não envolvem grandes mudanças na 

temperatura média global do planeta. São mudanças que não se verificam em simultâneo, por 

exemplo na Gronelândia e na Antártida, e que podem apresentar comportamentos opostos no 

Atlântico Norte e no Atlântico Sul. Isto significa que não terá sido necessária uma grande mudança no 

balanço global de radiação, mas apenas uma redistribuição do calor dentro do sistema climático.  

Parece haver fortes evidências que as mudanças na circulação geral dos oceanos e no transporte de 

calor conseguem explicar fenómenos de alterações abruptas no clima. Dados obtidos a partir de 

sedimentos e modelos de simulação mostram que algumas destas mudanças poderiam ter sido 

despoletadas pelas instabilidades nos lençóis de gelo do Atlântico e pela sua fusão parcial, com 

libertação de grandes quantidades de água doce no oceano (IPCC, 2007). 

Em períodos especialmente quentes, durante a maior parte dos últimos 500 milhões de anos, a Terra 

não terá tido provavelmente lençóis de gelo, ao contrário do que ocorre atualmente, com a cobertura 

quase total de gelo na Gronelândia e Antártida (IPCC, 2007).  
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Alguma da informação atualmente disponível parece indicar uma relativa abundância de GEE na 

atmosfera do planeta, há mais de um milhão de anos atrás. Embora ainda com alguma incerteza, 

parece que a análise de amostras geológicas sugerem que os períodos mais quentes coincidem com 

níveis mais altos de concentração do CO2 atmosférico. Em escalas de milhões de anos, os níveis de 

CO2 modificam-se devido à atividade tectónica e à meteorização das rochas, que afectam a troca de 

CO2 entre os oceanos, a atmosfera e a crosta terrestre. 

Parece que outra das causas prováveis para as mudanças climáticas passadas se relaciona com as 

variações da energia que chega à Terra, proveniente da radiação solar. Medições ao longo das 

últimas décadas mostram que a radiação solar varia ligeiramente em ciclos de cerca de 11 anos 

(cerca de 0,1%). Também observações das manchas solares desde o séc. XVII, bem como dados de 

isótopos formados pela radiação cósmica, fornecem algumas evidências para mudanças de longo 

prazo na atividade solar. Estas mudanças refletem-se, naturalmente, no clima do planeta.  

As variações de longo prazo devem-se a variações na radiação recebida na Terra ao longo da 

viagem do sistema solar através da galáxia, correspondendo os episódios mais frios a encontros com 

os braços espirais mais brilhantes, onde a radiação de origem cósmica é mais intensa.  

Os episódios frios mais frequentes sucedem-se periodicamente a cerca de cada 34 milhões de anos 

e ocorrem provavelmente quando o sistema solar passa pelo plano médio da galáxia. Os episódios 

extremamente frios que tiveram lugar há cerca de 700 e 2 300 milhões de anos, resultando em gelo 

na região do equador, correspondem a períodos com taxas de nascimentos de estrelas na nossa 

galáxia anormalmente elevadas, com um grande número de explosões de estrelas e com uma 

radiação cósmica muito intensa. 

Em linhas gerais, durante os últimos 500 milhões de anos a Terra terá passado por quatro episódios 

relativamente quentes, sem gelo e com níveis elevados dos oceanos, e por quatro episódios mais 

frios, como aquele em que vivemos atualmente, em que existem camadas de gelo glaciares e em que 

o nível de água dos oceanos se encontra relativamente mais baixo.  Estas mudanças no clima tem-se 

verificado em todas as escalas de tempo, mesmo muito antes de qualquer interferência da atividade 

humana.  

As mudanças no balanço da radiação recebida e enviada pela Terra têm sido identificadas como 

sendo o principal motor das mudanças climáticas, mas as causas dessas mudanças têm variado. 

Para cada caso, quer se trate das glaciações, do aquecimento verificado durante a época dos 

dinossauros ou das flutuações observadas durante o último milénio, as causas específicas devem ser 

analisadas individualmente. Muitas destas mudanças podem atualmente ser explicadas e até 

reproduzidas com confiança através da utilização de modelos matemáticos.  

A última época de glaciação teve inicio há aproximadamente 120 000 anos, e apresentou um máximo 

há cerca de 21 000 anos. Desde então começou o processo de aquecimento, que continua nos dias 
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de hoje. Este aquecimento não tem sido contínuo. Com efeito, têm-se verificado períodos 

intercalados de aquecimento e de arrefecimento, causando variações por vezes bruscas das 

temperaturas.  

2.5.  Sinais Recentes da Mudança do Clima 

O clima do planeta sempre apresentou alguma variabilidade, mesmo tendo esta variabilidade sido 

relativamente menor ao longo do último milénio. Com efeito, verificaram-se mudanças devido a 

fenómenos naturais cíclicos, como as oscilações do Pacifico, IPO, do El Ninõ, ENSO, e do Atlântico 

Norte, NOA. Mas mais recentemente, as modificações originadas pelo rápido aquecimento global do 

planeta, sem precedentes, condicionam os fenómenos cíclicos naturais. Em conjunto estes 

fenómenos originam mudanças rápidas no clima em algumas regiões, aumentam a variabilidade e a 

frequência e intensidade dos fenómenos extremos (Salinger, 2005).  

O aquecimento global, que se tem verificado ao longo do último milénio, originou um aumento 

generalizado nas temperaturas médias e alterações na pluviosidade. Ao longo do último século as 

alterações globais nos padrões de temperatura afectaram diretamente a temperatura à superfície dos 

oceanos e a circulação geral das massas de ar sobre os oceanos. As alterações na composição da 

atmosfera tiveram consequências na alteração dos padrões de pluviosidade e no coberto vegetal. 

Estas alterações parece terem sido mais pronunciadas nas latitudes intermédias do que nas zonas 

equatoriais e nas regiões polares (IPCC, 2007).  

O aquecimento global do sistema climático observa-se também ao nível regional e local com o 

aumento generalizado em muitas regiões quer da temperatura média, quer dos valores máximos. 

Verifica-se este aquecimento pela fusão generalizada de neve em altitude e de alguns dos campos de 

gelo, pelo aumento do nível médio do mar, por alterações evidentes nos sistemas biológicos 

terrestres, incluindo mudanças sensíveis, como a deslocação de algumas populações de espécies 

animais e vegetais, em direção às regiões polares e progressivamente para altitudes cada vez 

maiores (IPCC, 2007). 

Verificam-se ainda a antecipação de alguns dos eventos de Primavera, como por exemplo alterações 

vegetativas no nascimento das plantas e na época de floração. Observações efetuadas por satélite 

demonstram, com um elevado grau de confiança, que existe uma tendência, em muitas regiões, 

ligada ao aquecimento recente, para uma antecipação de fenómenos vegetativos que, numa situação 

normal, ocorreriam na Primavera. Verificam-se também alterações na época de migração de aves e 

na época de postura dos ovos (IPCC, 2007). 

Também segundo o IPCC, muitas das observações nos oceanos têm vindo a comprovar que se estão 

a verificar mudanças na temperatura do gelo nomeadamente no Ártico, na distribuição das 

precipitações e na salinidade dos oceanos, mudanças nos padrões de ventos e eventos de clima 

extremos, como secas prolongadas, precipitações intensas, ondas de calor e aumento da intensidade 
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de alguns ciclones tropicais. As ondas de calor, ou temperaturas extremamente elevadas, 

correspondem a períodos em que se combinam dias de Verão muito quentes com temperaturas 

mínimas superiores a 35ºC, com noites tropicais, em que as mínimas não descem abaixo dos 20ºC  

(IPCC, 2007). 

Outras mudanças que se têm vindo a verificar, estas nos sistemas biológicos marinhos e de água 

doce, parecem estar associadas ao aumento da temperatura da água, bem como a mudanças na 

cobertura de gelo, nos níveis de salinidade, nas concentrações de oxigénio dissolvido e na circulação 

das massas de água.  

Têm-se verificado, por exemplo, alterações muito significativas da localização geográfica de algumas 

populações e importantes variações na abundância de algas, plâncton e peixes que residem em altas 

latitudes nos oceanos. Fruto de um aquecimento relativo, tem-se vindo a observar uma maior 

abundância de populações de algas e de zooplâncton em alguns dos lagos situados em altas 

latitudes e a maior altitude. Nalgumas massas de água interiores, como lagos, rios e outros cursos de 

água, têm-se vindo a verificar alterações sensíveis na localização das populações de peixes e, em 

alguns casos, tem-se verificado a antecipação das migrações de peixes (IPCC, 2007). 

Segundo o IPCC (2007), têm-se verificado também mudanças na neve e no gelo e em algumas das 

atividades humanas. Em particular na região do Ártico, alteraram-se os períodos de caça e a duração 

das viagens, e as regiões alpinas de baixa altitude têm apresentado limitações nos desportos de 

montanha. 

Considerando a temperatura média global da superfície dos continentes e dos oceanos desde 1850, 

os doze anos mais quentes registaram-se, recentemente, no período entre o ano 1995 e o ano 2006. 

A tendência linear de aumento da temperatura em 100 anos, medida entre os anos 1906 e 2005, 

estima-se que se terá situado em média nos 0,74oC de crescimento da temperatura média, entre os 

valores limite de 0,56oC e 0,92oC (IPCC, 2007).  

Também o ritmo do aquecimento tem vindo a aumentar. Entre os anos 1956 e 2005, o aquecimento 

linear foi quase o dobro do experimentado nos 100 anos decorridos entre 1906 e 2005. Esta 

tendência de subida da temperatura média global da troposfera não é espacialmente uniforme, sendo 

mais acentuada nas altas latitudes do Norte. Na região do Ártico, as temperaturas médias 

aumentaram a um ritmo de quase o dobro da média global dos últimos 100 anos. Verifica-se que as 

regiões terrestres têm vindo a aquecer mais rapidamente do que os oceanos (IPCC, 2007). 

Observações efetuadas desde 1961 indicam que a temperatura média dos oceanos tem aumentado, 

pelo menos, a profundidades de 3000 m, tendo os oceanos absorvido mais de 80% do calor adicional 

incorporado no sistema climático. Novas avaliações das temperaturas, observadas na baixa e média 

troposfera, demonstram taxas de aquecimento semelhantes às observadas na temperatura superficial 

(IPCC, 2007). 
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A subida global do nível do mar deve-se basicamente a dois mecanismos. O mecanismo da 

expansão térmica das águas dos oceanos e o mecanismo do degelo dos glaciares e das calotes 

glaciares, situadas junto aos polos. No caso do degelo das calotes polares, o maior impacto sobre a 

subida global do nível do mar é causado pela fusão do gelo que se situa sobre as massas 

continentais e não pelo gelo oceânico. Ambos os mecanismos, a expansão térmica dos oceanos e o 

degelo dos glaciares, são despoletados pelo aquecimento global do planeta. O aquecimento global 

afecta o aquecimento da superfície dos continentes e o aquecimento dos oceanos. Tanto a superfície 

das massas continentais como a água dos oceanos aquecem devido ao aumento da radiação térmica 

que atinge a superfície terrestre, por causa do efeito de estufa. 

Em consonância com o aumento da temperatura média global do planeta, verificaram-se aumentos 

do nível médio do mar a uma taxa de 1,8 mm por ano, entre limites de 1,3 a 2,3 mm/ano, no período 

de 1961 a 2003 e de 3,1 mm por ano, entre limites de 2,4 a 3,8 mm/ano, no período entre 1993 e 

2003.  

Não existem certezas sobre se o aumento do ritmo de subida do nível médio do mar neste último 

período se manterá também a longo prazo. Desde 1993, a expansão térmica dos oceanos tem 

representado cerca de 57% do total das contribuições estimadas de subida do nível médio do mar, 

enquanto a redução de gelo e calotes contribuíram em cerca de 28% e as reduções de mantos de 

gelo polares contribuíram com a restante percentagem. Entre 1993 e 2003, a soma dessas 

contribuições tem sido, dentro do intervalo de incerteza, coerente com o aumento global do nível do 

mar diretamente observado (IPCC, 2007). 

A diminuição da extensão de neve e de gelo é também consistente com o aquecimento verificado. 

Dados obtidos desde 1978, por satélite, indicam que a extensão média anual dos gelos marinhos 

árticos diminuiu cerca de 2,7%, entre limites de 2,1 e 3,3% por década, verificando-se decréscimos 

que ascenderam a 7,4%, entre limites de 5,0 e 9,8% por década, no período estival (IPCC, 2007). 

Em média, os glaciares de montanha e a cobertura de neve diminuíram em ambos os hemisférios. 

Desde 1900, a duração máxima do solo congelado sazonalmente diminuiu em cerca de 7% no 

hemisfério norte, com reduções até 15% durante a Primavera.  

O permafrost é o tipo de solo encontrado na região do Ártico, constituído por terra, gelo e rochas 

permanentemente congelados. Esta camada é recoberta por uma camada de gelo e de neve que 

derrete no verão, tornando a superfície do solo pantanosa, uma vez que as águas não são absorvidas 

pelo solo congelado. Em termos gerais, as temperaturas da camada superior do permafrost na região 

do Ártico aumentaram na região ártica, desde os anos oitenta, até 3°C (IPCC, 2007). 

Também a precipitação, entre 1900 e 2005, registou alterações significativas tendo aumentado nas 

zonas orientais do Norte e Sul da América, Europa setentrional e Ásia central e setentrional, 

diminuindo no Sahel, Mediterrâneo, Sul de África e algumas zonas do Sul da Ásia. Globalmente, a 
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superfície afectada pelas secas tem vindo a aumentar provavelmente desde os anos setenta (IPCC, 

2007). 

Igualmente, alguns eventos climáticos extremos mudaram a frequência e intensidade ao longo dos 

últimos cinquenta anos. Segundo o IPCC (2007), é muito provável que as noites frias, dias frios e 

geadas sejam menos frequentes na maioria das áreas terrestres, enquanto os dias e noites quentes, 

sejam mais frequentes, que as ondas de calor sejam agora mais frequentes na maioria das áreas e 

que a frequência das precipitações intensas ou a proporção de chuvas intensas na precipitação total, 

tenha aumentado na maioria dos locais. 

É provável que a incidência das subidas extremas do nível do mar tenha vindo a aumentar, desde 

1975, em muitas regiões. As observações evidenciam um aumento da atividade dos ciclones tropicais 

mais intensos no Atlântico Norte, desde 1970, e parecem indicar um aumento dessa atividade 

também em outras regiões (IPCC, 2007). 

Segundo o IPCC (2007), a média de temperaturas no Hemisfério Norte, durante a segunda metade 

do século XX, foi superior à de qualquer outro período de cinquenta anos, nos últimos 500 anos e, 

provavelmente, a mais elevada nos últimos 1300 anos. Tem-se verificado também no Hemisfério 

Norte uma alteração na frequência de condições extremas no Inverno, com mais tempestades e 

inundações nos países do Norte, e mais períodos de seca nos países do Sul. 

O aumento que se tem verificado mais recentemente na temperatura global do planeta, aponta para 

um crescimento da temperatura, que tem sido da ordem dos 2ºC em cada século. Ultimamente, este 

valor tem vindo a crescer, e o valor de 2ºC é o mínimo de aumento da temperatura média que se 

pode esperar no século XXI.  

A organização Berkeley Earth obteve recentemente valores da temperatura média à superfície do 

planeta nos últimos 250 anos, tendo acrescentado mais um século aos dados anteriormente 

disponíveis. Verificou-se um aumento na temperatura média global do planeta de 1,5ºC nos últimos 

250 anos, e de cerca de 0,9ºC nos últimos 50 anos (www.berkeleyearth.org). 

Considerando valores de médias móveis de dez anos na temperatura média à superfície do planeta e 

comparando estes valores com os valores das emissões de enxofre pela atividade vulcânica e das 

emissões de CO2, torna-se muito evidente a correlação entre o aumento da temperatura média e as 

emissões.  

Na Figura 2.4, apresentam-se os valores da evolução da temperatura média à superfície do planeta 

desde 1750, considerando médias móveis de dez anos na temperatura média anual e a evolução das 

emissões de CO2 e da atividade vulcânica. 
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Figura 2.4 - Representação da evolução da temperatura média à superfície, emissões e 

atividade vulcânica desde 1750 (adaptada de www.berkeleyearth.org).  

Na Figura 2.4, a linha de cor preta representa a temperatura média à superfície do planeta, a banda 

cinzenta representa o intervalo de confiança de 95%, nos valores da temperatura, e a linha 

encarnada inclui a evolução da concentração atmosférica do CO2 e as emissões de enxofre 

provenientes da atividade vulcânica. Os valores das temperaturas mais baixas observadas, à 

esquerda na figura, relacionam-se com a atividade vulcânica no passado e o grande aumento na 

média móvel de dez anos da temperatura, observado mais recentemente, à direita na Figura 2.4, 

devem-se às alterações antropogénicas na concentração atmosférica do CO2. 

Também a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos tem vindo a mudar. Os fenómenos 

meteorológicos extremos e as calamidades provocadas pelas mudanças do clima têm sido frequentes 

ao longo da história da humanidade, e as sociedades têm aprendido a viver com elas. Parece que 

recentemente estas mudanças se apresentam mais frequentes e mais intensas (Salinger, 2005). 

2.6. Projeções das Alterações Climáticas 

Sendo certo que as mudanças climáticas sempre existiram desde a formação do planeta e que são 

fenómenos naturais na procura constante dos equilíbrios do sistema climático, começam agora a 

multiplicar-se alguns sinais de que a mudança recente no clima é agora mais evidente e mais 

pronunciada. Como vimos anteriormente, após um longo período de estabilização das temperaturas 
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globais do planeta, parece que de repente a temperatura do planeta está a mudar. As projeções do 

IPCC para o aquecimento global do planeta ao longo do século XXI não têm precedentes (IPCC, 

2007).  

Com o aquecimento global, as projeções apontam também para um aumento na variabilidade do 

clima. Desde sempre que a variabilidade do clima tem estado na origem de desastres naturais e os 

fenómenos extremos que lhe estão associados têm sido a causa de perdas de vidas humanas e 

danos nas infraestruturas e edifícios, em zonas urbanas. As cheias, secas, inundações, ciclones, 

tempestades, ondas de calor, fogos e outras calamidades associadas ao clima afectaram, ao longo 

dos últimos 25 anos, 828 milhões de pessoas e estiveram na origem da perda de 2,8 milhões de 

vidas humanas.  

As projeções indicam que a variabilidade decadal do clima, induzida pela Oscilação Interdecadal do 

Pacifico, IPO, vai continuar a ter efeitos em toda a região do Oceano Pacífico. Esta variabilidade 

deverá afectar o clima, quer a nível regional, quer a nível global, e deverá sentir-se quer nas 

temperaturas, quer nos padrões de precipitação. As flutuações interanuais, em particular as 

provocadas pelo fenómeno do El Ninõ, ENSO, e pela Oscilação do Atlântico Norte, NOA, sobrepõem-

se às variações periódicas decadais, vão continuar a fazer-se sentir e possivelmente o seu efeito vai 

aumentar progressivamente ao longo do século XXI  (Salinger, 2005).  

A mudança no clima, para além dos ciclos naturais, é agora evidente e o quarto relatório do IPCC 

(2007) conclui que as alterações climáticas que se verificam desde o inicio do século XX se devem 

fundamentalmente à intervenção humana, cujos impactos nos fenómenos meteorológicos extremos 

se adicionam às variabilidades interdecadal e interanual do clima. Estas alterações vão continuar a 

verificar-se ao longo de todo o século XXI e a sua ação tende a aumentar. Esperam-se, ao longo do 

século XXI, aumentos das temperaturas médias e das máximas, mais ondas de calor, alterações nos 

padrões de precipitação ao longo do ano, maior probabilidade da ocorrência de cheias e inundações 

e ocorrência de secas mais prolongadas. Estas mudanças no clima colocam desafios sem 

precedentes à sociedade.  

Segundo o IPCC (2007), o aquecimento global é inequívoco e evidente nas observações do aumento 

das temperaturas médias da atmosfera e dos oceanos, na fusão generalizada da neve e dos campos 

de gelo e na subida do nível do mar. A temperatura média à superfície da Terra aumentou entre 0,6 e 

0,7oC nos últimos 100 anos, e prevê-se que volte a subir nos próximos 100 anos, dependendo este 

aquecimento do cenário considerado para as emissões futuras de gases com efeito de estufa. 

De acordo com IPCC (2007), a estimativa da subida do valor médio da temperatura da Terra estará 

compreendida entre 1,1 e 2,9ºC para um cenário B1, e entre 2,4 e 6,4ºC para um cenário A1F1, ao 

longo do século XXI. Estas projeções baseiam-se nas concentrações de GEE do ano 2000 e 

encontram-se associadas aos diversos cenários. No Quadro 2.2, apresentam-se as projeções da 

mudança da temperatura e da elevação do nível do mar até ao ano 2099 (IPCC, 2007). 
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Quadro 2.2 - Projeção do aquecimento global e da elevação do nível do mar no final do século 

XXI (adaptado de IPCC, 2007). 

 
Na Figura 2.5, apresentam-se cenários das alterações projetadas para a temperatura média global do 

planeta, baseadas em simulações realizadas utilizando diversos modelos (IPCC, 2007). 

 
Figura 2.5 - Alterações da temperatura média global do planeta nos cenários SRES (adaptada 

de IPCC, 2007). 

Na Figura 2.5, a linha preta representa a evolução da temperatura no século XX, as linhas coloridas a 

cheio representam projeções futuras para a temperatura média global à superfície do planeta obtida 

por diversos modelos de simulação, para os cenários A2, A1B e B1, na continuidade da evolução 
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verificada no século XX. A área a sombreado da figura, representa o desvio nas projeções dos 

diferentes modelos utilizados. A linha contínua cor de laranja, resulta de uma simulação dos modelos 

em que se considerou que as concentrações de GEE se mantinham constantes nos valores medidos 

no ano 2000. Na Figura 2.5 representam-se também as melhores estimativas para os seis diferentes 

cenários considerados no SRES: B1, A1T, B2, A1B, A2 e A1FI (IPCC, 2000). 

Como se verificou anteriormente, não se conhece exatamente como é que o clima responde ao 

aumento das emissões de GEE. Este aspecto justifica parte significativa da incerteza que se encontra 

associada aos cenários SRES (Special Report on Emissions Scenarios),que constam do quarto 

relatório do IPCC (Nakicenovic e Swart, 2000). Estes cenários não incluem a mitigação e, por isso, 

foram desenvolvidos para o quinto relatório do IPCC, os RCP (Representative Concentration 

Pathways). Destes, três são cenários que incluem mitigação (Moss et al., 2010).  

Na Figura 2.6 comparam-se, segundo Rogeli et al. (2012), projeções do aumento da temperatura 

média para os cenários SRES, com projeções para os patamares de concentrações RCP 

(www.climatechange.worldbank.org). 

 
Figura 2.6 - Comparação das alterações projetadas na temperatura média global do planeta 

no século XXI em diversos cenários (adaptada de Rogeli et al., 2012). 

Em muitas regiões esperam-se alterações significativas nos padrões de precipitação e o aumento da 

frequência de fenómenos extremos, como dias muito quentes, períodos de pluviosidade muito intensa 

e secas prolongadas, além de uma aceleração na subida do nível do mar (IPCC, 2007). As projeções 

regionais para a subida do nível do mar apontam para subidas mais elevadas nos trópicos e subidas 

menos pronunciadas nas regiões situadas a latitudes mais altas. Na Figura 2.7 apresentam-se 
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projeções das subidas médias do nível do mar em mm por ano, até ao final do século XXI (Bamber e 

Riva, 2010). 

 
Figura 2.7 - Alterações projetadas na subida do nível médio do mar no século XXI (adaptada 

de Bamber e Riva, 2010). 

Com o agravamento das alterações climáticas, é provável que se venham a verificar mudanças no 

clima sem precedentes na história do homem (Salinger, 2005). As mudanças no clima vão afectar as 

infraestruturas construídas e exigem uma avaliação de consequências no que respeita aos respetivos 

desempenhos. É naturalmente importante que se estudem os impactos da mudança. As mudanças 

que se anteveem no clima exigem que se promovam condições que facilitem a adaptação dos 

sistemas, que se crie capacidade para optar pelas soluções técnicas que reduzem a vulnerabilidade e 

que aumentam a resiliência dos sistemas. 

2.9.  As Alterações Climáticas na Europa 

A Europa estende-se desde as regiões árticas até à zona subtropical no hemisfério norte. Grande 

parte do continente foi moldado por glaciares que no passado cobriram periodicamente vastas 

extensões.  Possui ma linha de costa muito recortada, com inúmeras ilhas e penínsulas, sofre a 

influencia dos diversos mares situados a Norte, Oeste e Sul do continente. O clima na Europa variou 

muito intensamente no passado. Nas épocas glaciares, grande parte do continente esteve sob 

massas de gelo com quilómetros de espessura.  

Atualmente, o clima na Europa beneficia de condições particularmente amenas devido à localização 

do continente em relação à Corrente do Golfo e às massas de ar provenientes do Oceano Atlântico. A 

Europa disfruta de um clima mais ameno do que as regiões da América do Norte e da Ásia, situadas 

à mesma latitude. Este facto deve-se às correntes e massas de ar sobre o Oceano Atlântico, que 
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transportam para Norte calor proveniente das regiões equatoriais. Os ventos predominantes de Oeste 

transportam massas de ar relativamente quentes e húmidas que condicionam muito o clima na 

Europa. 

Têm sido observados recentemente na Europa, os resultados das alterações climáticas, elas são uma 

preocupação para os europeus e são um assunto que tem merecido atenção especial da União 

Europeia, UE. A UE tem estado na vanguarda nas questões relacionadas com as alterações 

climáticas. O relatório sobre as alterações climáticas na Europa, seus impactos e vulnerabilidades, 

salienta como grandes tendências da evolução do clima o aumento generalizado das temperaturas 

médias no continente, a diminuição da precipitação no Sul e o aumento relativo da precipitação no 

Norte (EEA, 2012). 

Desde a época pré-industrial até 2007, verificou-se na Europa um aumento da temperatura média 

anual de 1,2oC. Este valor é superior aos 0,8ºC observados na subida da temperatura média global 

do planeta (IPCC, 2007). Os valores das temperaturas médias têm vindo a aumentar 

progressivamente e mais recentemente, de forma mais pronunciada. Na Figura 2.8 apresenta-se a 

evolução da temperatura média no continente europeu desde 1750. 

 
Figura 2.8 - Temperatura média na Europa desde 1750 (adaptada de 

www.berkeleyearth.org). 

A linha encarnada na Figura 2.8, representa a evolução da temperatura considerando uma média 

móvel de uma década, a banda cinzenta representa o intervalo de confiança de 95% e a linha preta a 

evolução da temperatura média na Europa considerando uma média móvel de doze meses.  

A temperatura média tem aumentado progressivamente na Europa. Aumentou em média 3,19ºC ± 
0,47 por século desde 1990. Os aumentos verificados foram os seguintes: desde 1810 aumentou 

0,67ºC ± 0,25; desde 1860 aumentou 0,88ºC ± 0,13; desde 1910 aumentou 1,08ºC ± 0,18; e desde 
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1960 aumentou 2,73ºC ± 0,23 por século (www.berkeleyearth.lbl.gov/regions/europe). 

Na ultima década, entre o ano 2002 e 2011, verificaram-se, na Europa, as temperaturas médias mais 

elevadas desde a revolução industrial, com valores que se situaram em 1,3ºC acima dos valores pré-

industriais (EEA, 2012). Diversos modelos permitiram projetar um aumento da temperatura média 

para a Europa que se situa entre 1,0 e 5,5ºC, durante o século XXI (Christensen et al, 2007). 

As ondas de calor na Europa também aumentaram em duração e em frequência e estiveram na 

origem de dezenas de milhares de mortes, durante a ultima década. Diversas projeções indicam que 

as ondas de calor devem aumentar no futuro. O número de vitimas das ondas de calor tenderá a 

aumentar nas próximas décadas, a menos que as sociedades se consigam adaptar rapidamente. As 

mortes relacionadas com condições de frio intenso tendem por seu lado a diminuir substancialmente 

em muitos países europeus (EEA, 2012). Na Figura 2.9 apresenta-se, a titulo de exemplo, uma 

projeção das temperaturas extremamente elevadas para a Europa, até ao final do século XXI.  

 
Figura 2.9 - Projeção de temperaturas extremamente elevadas na Europa nos períodos de 1961-1990, 

2021-2050 e 2071-2100 (adaptada de EEA, 2012). 

As projeções baseiam-se nos valores médios obtidos por simulações com seis modelos regionais, 

RCM, realizadas no âmbito do projeto EU ENSEMBLES, em que foi utilizado o cenário SRES do 

IPCC, A1B para os períodos 1961-1990, 2021-2050 e 2071-2100 (Fischer e Schär, 2010, citados em 

EEA, 2012). 

Na Figura 2.10 apresentam-se variações geográficas das alterações projetadas para a Europa, no 

final do século XXI, na temperatura média anual, obtidas em projetos europeus recentes 

(www.peseta.jrc.ec.europa.eu). 
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2.2.4 Mean precipitation

Relevance

Precipitation plays a vital role in all 
human-environment systems and sectors, including 
agriculture, water supply, energy production, 
tourism and natural ecosystems. Daily precipitation 
totals are standard meteorological measures that 
have been recorded systematically since the 1860s. 
However, despite longevity of the precipitation 
record in certain areas, the high spatial and 
temporal variability of precipitation means that 

Map 2.4 Projections of extreme high temperatures

Note: Extreme high temperatures are represented by the combined number of hot summer (June–August) days (TMAX > 35 °C) 
and tropical nights (TMIN > 20 °C). All projections are the average of six regional climate model (RCM) simulations of the 
EU ENSEMBLES project using the IPCC SRES A1B emission scenario for the periods 1961–1990, 2021–2050 and 2071–2100.

Source: Fischer and Schär, 2010. © Nature Publishing Group. Reprinted with permission.
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�� $QQXDO�SUHFLSLWDWLRQ�WUHQGV�VLQFH������VKRZ�DQ�LQFUHDVH�E\�XS�WR����PP�SHU�GHFDGH�LQ�QRUWK�HDVWHUQ�
and north-western Europe and a decrease by up to 70 mm in some parts of southern Europe.

�� 6HDVRQDO�SUHFLSLWDWLRQ�WUHQGV�VKRZ�DQ�LQFUHDVH�LQ�ZLQWHU�SUHFLSLWDWLRQ�LQ�QRUWKHUQ�(XURSH�DQG�D�
decrease in southern Europe, albeit with large interannual variations. 

�� 7KHUH�LV�D�UREXVW�VLJQDO�IURP�UHJLRQDO�VLPXODWLRQV�DFURVV�PDQ\�SDUWV�RI�FHQWUDO�DQG�ZHVWHUQ�(XURSH�
across all seasons. However, many parts of Europe, such as eastern and southern Europe, lack model 
consensus on the direction of change.

the climate change signal cannot be detected with 
certainty in all European regions. Difficulties for 
detecting a significant trend can arise from the 
small sampling area of rain gauges, calibration 
errors in instrumentation, erroneous measurements 
during weather conditions such as snow or gales, 
and from limited sampling of the spatial variability 
of precipitation, such as in mountainous areas. 
Therefore, observed and projected precipitation 
changes should always be considered in the context 
of interannual variability and the measurement or 
modelling uncertainty.

Número de noites tropicais > 20ºC e dias quentes > 35ºC 

Fora da cobertura 

Sem dados 
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Figura 2.10 - Anomalia projetada na temperatura média anual na Europa no período 2071-2100, face a 

1961-1990 (adaptada de Ramôa et al., 2012). 

Os valores referem-se ao desvio absoluto na temperatura média anual entre o período que decorreu 

entre os anos 1961 e 1990 e o período de 2071 a 2100, considerando o cenário A2 SRES do IPCC. 

Os dados foram obtidos no âmbito do projeto PRUDENCE, com recurso ao modelo de circulação 

global HadCM3 e ao modelo regional HIRHAM, numa resolução de 12 km. 

Na Figura 2.11 apresentam-se as alterações projetadas para a Europa referidas ao final do século 

XXI, na precipitação média anual, Os valores referem-se ao desvio absoluto na precipitação média 

anual entre o período que decorreu entre os anos 1961 e 1990 e o período de 2071 a 2100, 

considerando o cenário A2 SRES do IPCC. Os dados foram obtidos no âmbito do projeto 

PRUDENCE, com recurso ao modelo de circulação global HadCM3 e ao modelo regional HIRHAM, 

numa resolução de 12 km. 

 
Figura 2.11 - Anomalia projetada na precipitação anual na Europa no período 2071-2100, face a 

1961-1990 (adaptada de Ramôa et al., 2012). 
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Os resultados da maioria dos modelos climáticos regionais aplicados à Europa apresentam projeções 

que evidenciam aumentos na pluviosidade e da disponibilidade de água no norte e leste do 

continente, e diminuição da disponibilidade de água nas bacias da Europa meridional, em particular 

na região do Mediterrâneo, devido ao aumento da temperatura e diminuição da precipitação (EEA, 

2004; IPCC, 2007 e Alcamo et al., 2007). Na Figura 2.12 apresentam-se os desvios projetados no 

escoamento direto nos períodos de 2020 a 2029, e de 2070 a 2079, quando comparados com o 

período de referência de 1961 a 1990. Os resultados foram obtidos considerando o cenário climático 

A2 SRES do IPCC. 

 
Figura 2.12 - Desvio projetado no escoamento direto nos anos 2020-2029 e 2070-2079, 

relativamente a 1961-1990 (adaptada de IPCC, 2007). 

Acresce que para além da evolução dos valores médios anuais, esperam-se variações sazonais 

importantes em algumas regiões e um aumento na intensidade e frequência dos fenómenos 

meteorológicos extremos e dos impactos a nível local, dependendo das características 

geomorfologias locais, razão porque os cenários das alterações climáticas devem ser trabalhados a 

uma escala suficientemente detalhada para se obterem conclusões relativamente aos impactos sobre 

as infraestruturas.  

Observou-se também, durante o século XX, um aumento da precipitação média anual (chuva e queda 

de neve) de 10 a 40 % no norte da Europa e uma diminuição da precipitação média anual de 20 a 40 

% em algumas regiões do sul da Europa (EEA, 2008). Os modelos do clima também sugerem que o 

aquecimento global vai afectar todo o continente europeu, que nas próximas décadas a Europa ficará 

mais húmida a Norte, e mais seca no Sul. Segundo o IPCC (2007), verificam-se efeitos das 

alterações climáticas relacionados com mudanças no clima regional da Europa que afectam o 

ambiente natural e as atividades humanas, embora muitos destes efeitos sejam difíceis de isolar, 

devido à adaptação e a outras causas que podem não ter a ver com o clima. Têm sido 

documentados, na Europa, com algum grau de confiança, os efeitos do aumento da temperatura em 

vários sistemas humanos e nos sistemas de gestão agrícola e florestal, tem-se verificado, por 
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exemplo, a plantação antecipada das culturas da Primavera e perturbações das florestas, devido a 

incêndios e a novas pragas. Na saúde humana têm-se verificado alterações que podem estar 

associadas à mudança do clima como excesso de mortalidade causada pelo clima quente e ondas de 

calor, alterações nos vectores de doenças infecciosas em diversas regiões da Europa e início 

precoce e aumento na produção sazonal de pólenes alérgicos, em latitudes altas e médias. 

Nos últimos 40 anos a neve foi cobrindo áreas cada vez menores áreas na Europa, com uma redução 

de cerca de 1,3% em cada década. No hemisfério norte, o período de tempo em que a superfície dos 

lagos e dos rios se encontra coberta pelo gelo tem vindo a reduzir cerca de doze dias, em cada cem 

anos (EEA, 2008). Os valores extremos de precipitação, incluindo as secas prolongadas e as 

chuvadas muito intensas, que provocam inundações, são muito relevantes devido aos efeitos 

devastadores que podem ter, causando perdas de vidas humanas, destruindo as infraestruturas e 

provocando enormes danos económicos e sociais. 

Considerando as mais recentes projeções das alterações climáticas, a vulnerabilidade aos 

fenómenos meteorológicos associados a valores extremos da precipitação tem vindo a aumentar 

(Trenberth et al., 2006: citado em Costa et al., 2012) e espera-se que venha a crescer ao longo deste 

século (Meehl et al., 2007: citado em Costa et al., 2012). As projeções apontam para que por toda a 

Europa ocorram alterações muito significativas da frequência de fenómenos extremos de precipitação 

(Beniston et al., 2007; Frei et al., 2006 e Santos et al., 2007, citados em Costa et al., 2012). As 

alterações na precipitação esperadas no Continente Europeu relacionam-se fundamentalmente com 

variações da pressão atmosférica sobre o Atlântico Norte e com o consequente movimento das 

massas de ar, que transportam humidade do oceano sobre os territórios continentais (Bengtsson et 

al., 2006; Pinto et al., 2006 e Ulbrich et al., 2009, citados em Costa et al., 2012). 

Na Figura 2.13 apresentam-se projeções na precipitação na Europa, comparando os anos de 1961 a 

1990 com os anos de 2071 a 2100. Na esquerda, representam-se as alterações anuais e na direita, 

as alterações no período de Verão.  

 
Figura 2.13 - Desvio projetado na precipitação na Europa nos anos 2071-2100, face a 1961-

1990 (adaptada de van der Linden e Mitchell, 2009, citados em EEA, 2012). 
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0DS����� 3URMHFWHG�FKDQJHV�LQ�DQQXDO��OHIW��DQG�VXPPHU��ULJKW��SUHFLSLWDWLRQ�����EHWZHHQ�
1961–1990 and 2071–2100

Note: Projections are based on the ENSEMBLES project. They have been obtained from different regional climate models (RCMs) 
SHUIRUPLQJ�DW����NP�VSDWLDO�UHVROXWLRQ�ZLWK�ERXQGDU\�FRQGLWLRQV�IURP�¿YH�JOREDO�FOLPDWH�PRGHOV��*&0V���DOO�XVLQJ�WKH�,3&&�
SRES A1B emission scenario. 

Source: van der Linden and Mitchell, 2009.
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As projeções apresentadas na Figura 2.13 baseiam-se nos resultados do projeto ENSEMBLES. Os 

resultados foram obtidos recorrendo a cinco diferentes modelos regionais, RCM, com base numa 

resolução espacial com malha de 25 km de lado. As projeções basearam-se no cenário A1B de 

emissões SRES, do IPCC (van der Linden e Mitchell, 2009, citados em EEA, 2012). Resulta evidente 

a tendência de diminuição percentual da precipitação anual no Sul da Europa, com menos 20% de 

precipitação no sul da Península Ibérica. No período de Verão a redução percentual da precipitação 

pode ultrapassar 30%. 

No sul da Europa, prevê-se uma diminuição da precipitação e aumento dos períodos de seca 

prolongada que podem vir a requerer a construção generalizada de sistemas extensivos de irrigação 

para fazer face ao aumento da temperatura e da evapotranspiração (Kjellstrom et al., 2011; 

Kostopoulou e Jones, 2005; Sillmann e Roeckner, 2008 e Vicente-Serrano e Cuadrat-Prats, 2007, 

citados em Costa et al., 2012). A partir de 2070, algumas zonas do norte da Europa podem 

apresentar aumentos da disponibilidade hídrica da ordem dos 25% e que o sul da Europa vai dispor 

de menos 5 a 25% de água, relativamente às disponibilidades atuais. No caso particular da Península 

Ibérica, os modelos indicam que durante a próxima década de setenta (2070 a 2079), se deve 

verificar uma redução de pelo menos 25% no escoamento superficial e em alguns locais, estima-se 

mesmo uma redução na disponibilidade hídrica superior a 50% (Alcamo e Olesen, 2012).  

Relativamente à subida do nível do mar no Continente Europeu, medições com marégrafos e 

baseadas em estudos com satélites, têm revelado alterações significativas do nível do mar em 

algumas zonas costeiras do Continente Europeu. Durante o século XX verificou-se que, na Europa, o 

nível médio do mar subiu entre 0,3 mm/ano e 2,8 mm/ano, com uma subida média que se situou em 

1,7 mm/ano (Church e White, 2006). Na Figura 2.14 apresentam-se as alterações verificadas no nível 

do mar na Europa, entre os anos 1992 e 2011 (EEA, 2012). 

 
Figura 2.14 - Alterações no nível médio do mar na Europa nos anos 1992 a 2011 (adaptada 

de EEA, 2012). 
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Deviations in the rate of sea-level rise at individual 
locations are evident in both tide gauge and satellite 
studies. Map 3.3 shows the rates of change in sea level 
since 1992 for the European region based on satellite 
observations. Trends in the North Sea are typically 
around 2 mm/year, except for some parts of the 
southern-most North Sea where they are larger. Parts 
of the English Channel and the Bay of Biscay show a 
small decrease in sea level over this period. The Baltic 
Sea shows an increase of between around 2 mm/year 
and 5 mm/year. In the Mediterranean Sea there are 
regions with increases of more than 6 mm/year, and 
with decreases of more than – 4 mm/year. The Black 
Sea has seen an increase in sea level of between zero 
and around 5 mm/year. 

The reasons for these big differences, even within a 
particular sea or basin, are due to different physical 
processes being the dominant cause of sea-level 
change at different locations. For instance, the 

Map 3.3 Trend in absolute sea level across Europe based on satellite measurements 
(1992–2011)

Source: Map supplied by Michaël Ablain (produced at CLS/CNES/LEGOS group, also available through MyOcean).

Mediterranean Sea is a semi-closed, very deep basin, 
exchanging water with the Atlantic Ocean through 
the narrow Gibraltar Strait only. It is a concentration 
basin where evaporation greatly exceeds 
precipitation and river run-off. Therefore, salinity is 
one of the main physical parameters influencing the 
thermohaline circulation and sea-level variability 
in the Mediterranean, which may counteract the 
thermal expansion due to a rise in temperature. 
The NAO, interannual wind variability, changes in 
global ocean circulation patterns, and the location 
of large scale gyres are further factors that can 
influence local sea level in the European seas. 

Map 3.4 shows observed trends in sea level from 
selected tide gauge stations in Europe. These 
trends can differ from those measured by satellites 
(see Map 3.3) because of the different time periods 
covered and because tide gauge measurements 
are influenced by vertical land movement whereas 
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Na última década, verificou-se uma subida do nível do mar da ordem dos 3 mm por ano. As projeções 

futuras variam bastante mas, em termos gerais, apontam no sentido de que ao longo do século XXI, a 

subida do nível do mar será superior à que se verificou na Europa no último século (EEA, 2012). 

Pode verificar-se que a tendência geral aponta para uma subida generalizada do nível do mar nas 

costas europeias, e que esta subida é mais intensa a leste do Estreito de Gibraltar e no Mediterrâneo 

Oriental. No mar do Norte, verificaram-se subidas anuais do nível médio do mar de cerca de 2 mm 

desde 1992, com exceção de zonas costeiras localizadas a Sul, onde a subida verificada foi superior. 

Algumas zonas do Canal de Inglaterra e do Golfo da Biscaia apresentaram valores médios inferiores 

da subida do nível do mar (EEA, 2012). No mar Báltico, o nível subiu entre 2 e 5 mm/ano. No 

Mediterrâneo verificaram-se valores muito diferentes entre diversas regiões costeiras, com zonas 

onde o nível do mar subiu 6 mm/ano e zonas onde se verificou um abaixamento do nível do mar 

médio de menos 4 mm/ano. O nível do Mar Negro subiu entre 0 e 5 mm/ano. 

A razão das diferenças verificadas na subida do nível do mar entre diferentes regiões costeiras da 

Europa relaciona-se com a maior ou menor importância relativa de diversos fenómenos. O mar 

Mediterrâneo por exemplo, é um mar semifechado muito profundo, com ligação apenas ao Oceano 

Atlântico através do Estreito de Gibraltar. A evaporação no Mediterrâneo excede a precipitação e as 

descargas hidrográficas que o alimentam. A salinidade é um dos principais aspectos que influenciam 

a circulação das correntes e o nível do mar, no Mediterrâneo. Este aspecto pode contrariar a 

expansão devida ao aumento da temperatura. Alterações na oscilação do Atlântico Norte ou NOA 

(North Atlantic Oscilation), na variabilidade interanual dos ventos e nos padrões de circulação geral 

das correntes podem influenciar localmente a subida do nível do mar em diversas zonas costeiras da 

Europa.  

Ao longo do século XXI, estudos efetuados para a globalidade do espaço litoral europeu indicam que 

a subida do nível do mar terá efeitos significativos na intensificação da erosão costeira, no aumento 

significativo das cotas e das superfícies de inundação, no aumento da salinidade em estuários e em 

lagunas costeiras e na progressiva salinização de aquíferos costeiros (Nichols et al., 2007; EEA, 

2008; PESETA 2009 e PEER, 2009).  

Tudo indica que no que respeita às alterações climáticas na Europa, os países do Sul, 

nomeadamente os que se localizam em torno da bacia do Mediterrâneo, como Portugal, Espanha, 

Itália e Grécia, venham a ser os países mais afectados pelas alterações climáticas (Henson, 2009).  

2.10.  As Alterações Climáticas em Portugal 

As observações obtidas para o território de Portugal são consistentes com o padrão de aquecimento 

global do planeta, tendo-se verificado aumentos na temperatura média que se situam acima dos 

valores médios globais (Santos e Miranda, 2006). As temperaturas médias aumentaram, em todas as 

regiões de Portugal, desde a década de setenta, e têm-se verificado alterações nos padrões de 
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distribuição da precipitação anual. As duas últimas décadas do século XX apresentaram-se 

particularmente secas e as variações sazonais mostram uma sistemática e estatisticamente 

significativa redução da precipitação da Primavera, nas três ultimas décadas do século XX (APA, 

2011). 

A temperatura média em Portugal, durante o século XX, teve uma evolução caracterizada por três 

períodos diferenciados com mudanças sensíveis da temperatura média. Verificou-se aquecimento no 

período de 1910 até 1945, arrefecimento entre os anos 1946 e 1975 e novo aquecimento entre 1976 

e 2000 (Santos et al., 2002; Santos e Miranda, 2006 e CLIMAAT II, 2006). A temperatura em Portugal 

tem vindo a aumentar, desde 1960, 2,47ºC ± 0,48 por século e desde 1970, cerca de 0,4ºC por 

década, valor que corresponde a mais do dobro do aquecimento observado na temperatura média 

global do planeta (www.berkeleyearth.lbl.gov/regions/europe). 

Nas séries temporais da temperatura máxima e da temperatura mínima verificaram-se, em Portugal, 

tendências consistentes com as observadas a nível global do planeta. No último quarto de século 

registou-se um aumento significativo das temperaturas máximas e mínimas, com os valores das 

tendências de ambas as temperaturas da mesma ordem de grandeza. Mais recentemente, o valor da 

tendência da temperatura mínima foi superior ao da temperatura máxima, observando-se uma 

diminuição relativa da amplitude térmica (Santos e Miranda, 2006). Na Figura 2.15 apresenta-se o 

desvio relativamente à média da temperatura anual do ar no continente, no período de 1961 a 1990. 

 
Figura 2.15 - Desvios na temperatura média anual do ar em Portugal nos anos 1931 a 2006, 

relativamente à média verificada no período 1961-1990 (adaptada de APA, 2008). 

Outras variáveis climáticas apresentam variações importantes, demonstrando que o processo de 

aquecimento global é complexo na sua interação com o ciclo da água. É o caso da alteração da 

nebulosidade, da insolação e da humidade relativa. Aumentaram as nuvens baixas e a humidade 

relativa perto da superfície e diminuiu o número de horas de exposição direta ao sol, com diminuição 

da amplitude térmica diária (Santos e Miranda, 2006). 

Também as ondas de calor se têm vindo a agravar em Portugal. Verifica-se uma tendência na sua 

evolução com um aumento relativo dos dias de Verão, com a temperatura máxima acima dos 25oC, e 
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Figura 1- Temperatura média anual do ar em Portugal continental e desvio em relação a média 1961-1990 (IM, 2008 in 
APA, 2008). 

Embora as observações de nebulosidade e insolação não sejam totalmente fiáveis (as primeiras 

devido ao seu carácter qualitativo, as segundas devido ao método de medição), parece existir uma 

diminuição da insolação e um aumento da nebulosidade (maior número de nuvens baixas, 

acréscimo da humidade relativa perto da superfície e decréscimo do número de horas de sol, o que 

provoca uma diminuição da amplitude térmica diária) [SIAM II, 2006].  

Verifica-se, também, uma tendência   significativa  de   aumento  do  número  de   “dias  de  Verão”   (dias  

com temperatura máxima superior a 25ºC,  “noites  tropicais”  (temperatura  mínima  superior  a  20ºC)  e  

ondas de calor, bem como uma diminuição de dias frios, noites frias e ondas de frio (SIAM I).  

Sete dos dez anos mais quentes ocorreram depois de 1989: em 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 

2003 e 2006, tendo sido, excepcionalmente quentes, os Verões de 2003 a 2006, com desvios da 

temperatura média superiores a +1.9 °C (Cavalheiro, 2008). 

Quanto às variações da precipitação, estas são irregulares, não se verificando tendências 

significativas em relação ao valor médio anual. Contudo, nas últimas décadas, observou-se uma 

diminuição significativa da precipitação no mês de Março, em todo o território, acompanhada, 

também nas últimas décadas, por uma redução menor, mas significativa, da precipitação no mês de 

Fevereiro. Nos arquipélagos, particularmente no dos Açores, tem vindo a assistir-se a uma grande 

variabilidade inter-anual da precipitação, com diferentes graus de expressão nas diferentes ilhas, 

verificando-se, recentemente, uma alteração significativa do seu padrão sazonal (menor 

precipitação no Inverno e Primavera) [SIAM II, 2006]. 
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de noites tropicais, com a temperatura mínima acima dos 20oC, bem como uma diminuição de dias e 

de noites frias (Santos e Miranda, 2006). 

A região situada a sul de Portugal, com clima mediterrâneo e uma estação seca muito marcada nos 

meses de Verão, é particularmente vulnerável às condições de seca prolongada associadas às 

alterações climáticas. A sul do rio Tejo, a precipitação média anual decresce de Norte para Sul, com 

valores médios usualmente situados entre 500 e 800 mm. As zonas mais húmidas correspondem às 

zonas mais elevadas, como a Serra de S. Mamede, com uma precipitação acima de 1000 mm por 

ano, e a Serra de Monchique, com mais de 1200 mm por ano, contrastando com o vale do rio 

Guadiana, no interior, com menos de 400 mm de precipitação média anual. Nas regiões do interior, 

situadas mais longe da costa, a chuva apresenta-se muito irregular e variável, com episódios 

frequentes de chuvadas torrenciais muito intensas, especialmente durante o Outono. Estas chuvadas 

provocam erosão e situações de cheias e inundações, e a frequência destes episódios deve vir a 

aumentar no futuro (Fragoso e Gomes, 2008). 

No território continental de Portugal, no que se refere à precipitação, a evolução observada apresenta 

alguma irregularidade que dificulta a análise das principais tendências. Não se verificaram tendências 

muito significativas de aumento ou de diminuição no valor médio anual da precipitação, mas 

observou-se, nas últimas décadas, uma redução na precipitação do mês de Março em todo o 

território, acompanhada, também, ao longo das últimas décadas, por uma redução menos 

significativa da precipitação no mês de Fevereiro (Santos et al., 2002 e Santos e Miranda, 2006). Na 

Figura 2.16 apresentam-se os valores dos desvios da precipitação anual em Portugal continental 

relativamente à média, considerando o período de 1961 a 1990.  

 
Figura 2.16 - Desvios na precipitação média anual em Portugal nos anos 1931 a 2006, 

relativamente à média verificada no período 1961-1990 (adaptada de APA, 2008). 

Verificou-se que os últimos anos foram bastante secos. Entre 1980 e 2006 ocorreram apenas sete 

anos com precipitação acima da média. No período que decorreu entre os anos 1998 e 2007 

observaram-se os três anos mais secos dos últimos 77 anos (anos de 2004, 2005 e 2007). O ano 

2005 foi o mais seco dos últimos 75 anos, 2007 o segundo e 2004 o terceiro mais seco (Cavalheiro, 

II A PROBLEMÁTICA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ANTROPOGÉNICAS 
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Figura 2- Precipitação total anual em Portugal continental e desvio em relação a média 1961-1990 (IM, 2008 in APA, 
2008). 

No período entre 1998 e 2007 ocorreram os três anos mais secos dos últimos 77 anos, em 2004, 

2005 e 2007. Considerando a série de Lisboa/Geofísico desde 1864 (145 anos), o valor registado 

em 18 de Fevereiro de 2008, de 118 mm, constitui um novo mínimo absoluto desta estação 

(Cavalheiro, 2008).  

Durante o século XX, o aumento do nível médio do mar observado, em Portugal Continental, foi de 

15 cm, e durante os últimos 15 anos, o nível médio do mar subiu a uma taxa anual de 3,1 mm, 

superior à média do século passado, que foi de 1,7 mm/ano (PECSAC, 2009). 

Pode, assim, concluir-se que, as observações portuguesas são consistentes com um padrão de 

aquecimento global em aceleração, apresentando taxas de aquecimento acima da média global. 

2.2 – CAUSAS DA MUDANÇA DO CLIMA 

As causas das mudanças climáticas podem ser naturais ou antropogénicas. As primeiras devem-se 

a factores astronómicos previsíveis, como as variações das características da órbita terrestre em 

torno do Sol, que ocorrem em intervalos de milhares de anos e que se supõe serem responsáveis 

pela alternância dos períodos glaciares e interglaciares, ou alterações na intensidade da radiação 

solar, que ocorrem em ciclos da ordem das décadas (SIAM I, 2002). 

A questão que se coloca, actualmente, é que a temperatura do planeta tem vindo a aumentar com 

uma rapidez sem precedentes, sendo consensual na comunidade científica que existe uma forte 

interferência humana nas recentes alterações climáticas (causas antropogénicas). O Relatório do 

IPCC, anteriormente referido, conclui que, as alterações climáticas experimentadas desde o início 

do século XX se devem em 90% à intervenção humana. A principal razão desta aceleração na 

subida da temperatura é atribuída à emissão de gases com efeito de estufa (GEE), cuja presença 

na atmosfera tem vindo a aumentar rapidamente devido às actividades humanas, registando desde 

a era pré-industrial, um aumento de 70%, entre 1970 e 2004 (IPCC, 2007).  
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2008). Verificou-se também, recentemente, um aumento significativo de situações extremas de 

precipitação intensa. Nos últimos anos, o Inverno de 2000 a 2001 foi muito chuvoso, sendo o terceiro 

Inverno mais chuvoso dos últimos 30 anos. Já o Inverno de 2001 a 2002 foi o quinto Inverno mais 

seco dos últimos 30 anos. Por outro lado, verificou-se que o Inverno de 2004 a 2005 foi o mais seco 

dos últimos 75 anos. 

Em Portugal continental registou-se, no período que decorreu entre os anos 1961 e 2006, uma ligeira 

descida nos valores da precipitação média anual, descida que foi de 30 a 60 mm em cada década 

(PECSAC, 2009). Relativamente aos valores da precipitação média mensal, comparando os valores 

dos períodos de 1941 a 1970, com os valores do período que decorreu entre 1971 e o ano 2000, 

verificou-se uma perda evidente de precipitação durante o mês de Março. Esta diminuição da 

precipitação no mês de Março foi de cerca de 70 mm, e nos meses de Janeiro e Fevereiro 

verificaram-se menos cerca de 20 mm de precipitação média. No período que decorreu do ano 1971 

até ao ano 2000, ocorreram em média menos 80 mm de precipitação acumulada anual, que no 

período anterior, entre 1941 e 1970. Estes valores são compatíveis com a perda de precipitação 

verificada no mês de Março. Na Figura 2.17 apresentam-se os valores da precipitação média mensal 

no território nacional, comparando os valores do período de 1971 a 2000, com os valores do período 

que decorreu de 1941 a 1970. 

 

Figura 2.17 - Desvios na precipitação média mensal em Portugal no período 1971-2000, relativamente 

à média verificada no período 1941-1970 (adaptada de APA, 2008). 

Assistiu-se nas últimas três décadas do século XX a uma diminuição significativa da precipitação 

média durante a Primavera. Esta redução foi estatisticamente significativa e foi acompanhada por 

aumentos muito ligeiros da precipitação média mensal noutras estações do ano. 

Portugal é muito vulnerável a secas, atendendo em particular à grande sazonalidade e enorme 

irregularidade do regime de precipitação (Santos et al. 2007, 2009, citados em Costa et al., 2012). 

Além do mais, a chuva em Portugal está muito dependente da circulação atmosférica geral entre o 

oceano Atlântico e o continente europeu (Goodess e Jones 2002; Santos et al. 2005 e Ulbrich et al., 

1999, citados em Costa et al., 2012) e os Invernos especialmente húmidos têm ficado a dever-se a 
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anomalias na circulação atmosférica sobre o Atlântico Norte (Andrade et al., 2011 e Vicente-Serrano 

et al., 2011, citados em Costa et al.,  2012). 

Na região sul de Portugal, a sul do rio Tejo, a estação seca é muito pronunciada e a duração da 

estação seca aumenta progressivamente quando se caminha de Norte para Sul. No Sul, nas zonas 

baixas do Algarve interior, a estação seca chega a ter uma duração de cinco meses  (Fragoso e 

Gomes, 2008). O regime de chuvas nesta região interior do Algarve e no interior do Alentejo é 

especialmente irregular e variável. Quando se analisam as situações de seca em Portugal por 

períodos de décadas, confirma-se que as secas têm vindo a tornar-se progressivamente mais 

evidentes. Verifica-se, desde a década de sessenta, uma evolução no aumento da frequência e 

intensidade das secas, ainda mais evidente desde a década de oitenta. Este processo evolutivo é 

particularmente notório nos primeiros quatro meses do ano. Na Figura 2.18 apresenta-se a evolução 

da seca no território continental nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, considerando quatro 

períodos: o primeiro de 1961 até 1970, o segundo de 1971 até 1980, o terceiro de 1981 até 1990 e o 

quarto de 1991 até 2000. 

 
Figura 2.18 - Evolução da seca em Portugal nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril para os 

períodos 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990 e 1991-2000 (adaptada de www.ipma.pt). 

Tem sido possível associar as secas prolongadas que se têm vindo a verificar em Portugal 

Continental com a persistência de anomalias na Oscilação do Atlântico Norte, NOA, que apresenta 

por vezes condições estacionárias anticiclónicas muito prolongadas (Santos et al. 2009, citados em 
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Costa et al., 2012). A NOA é reconhecida como sendo um dos factores mais importantes a influenciar 

não apenas a magnitude e a duração das secas, mas todo o ciclo hidrológico, na Península Ibérica e 

especialmente em Portugal (Trigo et al., 2004; Santos et al., 2011 e Hidalgo-Muñoz et al., 2011). 

Trigo et al. (2004) demonstraram que na Península Ibérica se verifica um gradiente ao longo do 

território, em que as regiões situadas a Sul são mais influenciadas pela NOA, e as regiões situadas a 

Norte, são menos influenciadas. As condições de seca têm tido já muita influencia em Portugal, 

estando já 36% do território de Portugal Continental classificado como sendo suscetível de 

desertificação pelo Programa Nacional de Ação de Combate à Desertificação (Rosário, 2004). 

A ocorrência de cheias no rio Tejo ao longo dos últimos mil anos parece ser periódica e estar 

relacionada com os períodos de ocorrência de maior atividade solar. Benedito et al. (2003) 

documentaram a ocorrência de cheias na bacia do rio Tejo e verificaram uma elevada ocorrência de 

cheias nos seguintes períodos: 1160 a 1210 (3%), 1540 a 1640 (11%, com um pico de ocorrências 

entre 1590 e 1610), 1730 a 1760 (5%), 1780 a 1810 (4%), 1870 a 1900 (19%), 1930 a 1950 (17%) e 

de 1960 a 1980 (12%). Os autores verificaram que estes períodos com maior ocorrência de cheias e 

de inundações coincidiram com períodos em que se verificaram alterações do clima à escala 

continental e coincidiram também com períodos em que a radiação solar foi mais intensa. Também 

Vaquero (2004) concluiu que durante os períodos de ocorrência de maior atividade solar se verificou 

um aumento significativo da precipitação na Península Ibérica, causados por alterações na oscilação 

NOA. As condições de mais turbulência e de maior mistura das massas de ar provenientes do 

Oceano Atlântico aumentam a probabilidade de ocorrência, a magnitude e a frequência das cheias.  

Tem-se também vindo a verificar que em Portugal, ao longo do século XX, o nível médio do mar se 

elevou cerca de 15 cm. Observou-se que nos últimos quinze anos o nível médio do mar subiu a uma 

taxa anual de 3,1 mm. Este valor foi superior à média do século passado, que foi de 1,7 mm por ano 

(PECSAC, 2009). No entanto a aplicação de modelos empíricos desenvolvidos para o continente 

europeu por Bruun (1962), Bruun (1978) e Dickson et al. (2006) aos dois segmentos de litoral arenoso 

mais sensíveis da costa de Portugal, situados respetivamente entre a praia de Espinho e o Cabo 

Mondego e entre a praia dos Olhos de Água e Vila Real Santo António, que no seu conjunto 

representam cerca de 40% da extensão de praias em Portugal continental, indica que o ritmo 

transgressivo dos últimos 50 anos justificou apenas cerca de 15% da erosão costeira verificada 

naqueles segmentos (Santos et al., 2002 e Santos e Miranda, 2006). 

Em alguns locais do território continental de Portugal, a salinização de aquíferos costeiros é uma 

realidade. Em termos gerais, nos aquíferos costeiros, a subida do nível do mar reflecte-se em 

aumento da intrusão salina, o que poderá eventualmente ter consequências na viabilidade de alguns 

aproveitamentos de águas subterrâneas. Nas zonas onde a procura de água subterrânea originou 

uma extração superior à recarga, têm-se verificado problemas de intrusão salina (Cunha et al., 2006 e 

Novo, 2007).  

Relativamente às projeções da evolução futura do clima em Portugal, a Comissão Nacional para as 
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Alterações Climáticas e os projetos SIAM usaram simulações de diferentes modelos climáticos para 

analisar os diferentes cenários de alterações climáticas. Os modelos analisados sugerem, para o 

período entre os anos 2080 e 2100, uma evolução climática consistente com as projeções realizadas 

a nível global. Todos os modelos, nos diferentes cenários, consideram que se deverá verificar um 

aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal, até ao fim do século 

XXI, com um aumento da temperatura média entre 4 e 7 °C, valor superior às previsões do IPCC para 

a média global do planeta. Para o período de 2080 a 2100, espera-se um aumento da temperatura 

máxima no Verão, no continente, entre 3ºC na zona costeira e 7ºC no interior, acompanhado por um 

incremento da frequência e intensidade de ondas de calor e reduções no número de dias de geada 

ou com temperaturas mínimas inferiores a 0ºC (Santos et al., 2002 e Santos e Miranda, 2006). Na 

Figura 2.19 apresenta-se uma projeção da temperatura máxima no Verão para o cenário A2 da SRES 

(Santos e Miranda, 2006). 

 
Figura 2.19 - Temperaturas máximas de Verão em Portugal no período 1961-1990, à esquerda, e 

decorrente de cenário de emissões A2 SRES no período 2071-2100, à direita (adaptada de Santos e 

Miranda, 2006). 

A incerteza das projeções da precipitação é elevada. No entanto, quase todos os modelos analisados 

prevêem redução da precipitação em Portugal Continental durante a Primavera, Verão e Outono. Os 

eventos de precipitação tendem a ser progressivamente mais concentrados, com alterações nos 

padrões de distribuição sazonal que incluem um decréscimo da precipitação de cerca de 30% nos 

valores totais da Primavera, decréscimo de 35 a 60% nos valores totais do Outono e um aumento de 

20 a 50% nos valores totais do Inverno. Associado à precipitação mais concentrada em determinados 

períodos de tempo, admite-se um aumento da variação sazonal do escoamento e um aumento do 

risco de cheias, este com um grau de confiança de 33 a 95% (CAC, 2001; Santos et al., 2002 e 

Santos e Miranda, 2006). A título de exemplo apresenta-se na Figura 2.20 uma projeção realizada 

recorrendo ao modelo regional HadRM2, no cenário de emissões IS92a do IPCC, com aumentos de 

30 a 60% da precipitação no período de Inverno.   
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Figura 2.20 - Anomalia da precipitação de Inverno em Portugal no final do século XXI decorrente 

de cenário de emissões IS92a, relativamente ao período 1961-1990 (adaptada de Santos e 

Miranda, 2006). 

Prevê-se um decréscimo da precipitação da ordem dos 100 mm, no valor médio anual para a 

totalidade do país, com redução mais acentuada nas regiões centro e sul e com aumento da 

precipitação no Minho. Um dos modelos de clima prevê reduções da quantidade de precipitação no 

Continente que podem atingir valores de 20% a 40% da precipitação anual, com as maiores perdas a 

ocorrerem nas regiões do Sul. Esta redução da precipitação é, em parte, devida a uma redução da 

duração da estação chuvosa, o que origina um aumento das situações de seca. O aumento das 

situações de seca apresenta-se com uma probabilidade significativa, com grau de confiança de 67 a 

95%, com a consequente redução da disponibilidade hídrica e de humidade no solo (CAC, 2001; 

Santos et al., 2002 e Santos e Miranda, 2006). 

Os modelos globais de circulação, ou GCM, descrevem adequadamente a circulação atmosférica na 

região do Atlântico Norte e da Europa Ocidental e têm ajudado a prever a evolução do clima nesta 

região. Nas projeções verificam-se modificações nos padrões de circulação atmosférica e na 

precipitação que justificam a ocorrência, no futuro, considerando concentrações mais elevadas de 

GEE, de alterações significativas nos regimes de precipitação em particular no sul de Portugal. 

Utilizaram-se modelos climáticos GCM de segunda geração do Hadley Centre, para prevêr a 

precipitação diária em Portugal e concluiu-se que as simulações obtidas pelos modelos de larga 

escala eram relativamente credíveis, quando aplicadas à região sul de Portugal (Corte-Real et al., 

1999). 

Com as previsões a apontarem para temperaturas mais elevadas no futuro, os fenómenos extremos 

associados à precipitação tendem a ser mais intensos (Carvalho et al. 2010 e Ramos et al. 2011, 
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citados em Costa et al., 2012). Para obter projeções da evolução dos valores extremos da 

precipitação em Portugal, Costa et al. (2012), utilizaram indicadores para avaliar alterações nos 

padrões de precipitação para o período de 2071 a 2100. As projeções revelaram uma diminuição 

significativa nos valores totais da precipitação, diminuição particularmente notada no Outono, e 

principalmente nas regiões do noroeste e do sul de Portugal. As modificações nos padrões sazonais 

de precipitação variam de local para local e apresentam-se mais intensas em algumas regiões. 

Parece evidente um aumento significativo da precipitação durante o Inverno na região Nordeste, mas 

numa tendência de seca generalizada por todo o país. 

Verifica-se um aumento significativo das situações de seca prolongada, durante o Outono e a 

Primavera, com uma estação seca muito longa a prolongar-se pela Primavera, Verão e Outono. Estas 

alterações estão relacionadas com mudanças na circulação geral das massas de ar sobre a Europa e 

o Atlântico Norte, mais especificamente, com a localização do anticiclone dos Açores e consequentes 

alterações gerais de larga escala nos gradientes da pressão atmosférica, sobre aquela área (Costa et 

al., 2012). 

Prevê-se que a subida do nível do mar constitua outra das consequências das alterações climáticas, 

que pode vir a afectar as zonas costeiras do território nacional. Prevê-se, ao longo do século XXI, 

uma elevação de 25 a 110 centímetros. A elevação do nível do mar favorecerá a inundação costeira, 

particularmente nos locais onde a morfologia se desenvolve a cotas baixas, o que pode levar à perda 

de 67% das áreas costeiras. Espera-se uma intensificação da erosão costeira, um aumento 

significativo das cotas e das superfícies de inundação, com consequências para as populações e 

seus bens, aumento da salinidade nos estuários e lagunas costeiras e salinização de aquíferos 

costeiros (CAC, 2001; Santos et al., 2002 e Santos e Miranda, 2006). 

Nos cenários de evolução prevê-se que a erosão costeira, que se tem vindo a verificar no litoral de 

Portugal, se intensifique devido ao potencial de mobilização sedimentar das ondas. Nas praias 

encaixadas, a resposta à subida do nível do mar varia de local para local em função do balanço 

sedimentar, como foi possível estimar em casos estudados, nos concelhos de Sintra e de Cascais. 

Nesses concelhos, em cenários de elevação futura do nível do mar até 1,0 m, as perdas de superfície 

estimadas foram muito variáveis, situando-se entre 5 e 75% relativamente à situação de referência 

inicial (Andrade et al., 2008 e Taborda et al., 2009).  

Prevê-se que nalguns locais se venha a verificar uma evolução da cunha salina para o interior dos 

aquíferos. Esta migração da cunha salina é condicionada não apenas pela subida do nível do mar, 

mas também pela variação do volume de água doce no aquífero. A redução do volume de água doce 

no aquífero pode resultar da diminuição da precipitação da infiltração e pode também resultar do 

aumento do volume de água captada. Diversos aquíferos costeiros foram já objeto de caracterização 

em termos de posição da cunha salina e da sua variação com o aumento das extrações de água 

subterrâneas. Existem, no entanto, ainda poucos estudos de avaliação das perturbações introduzidas 

pela elevação futura do nível do mar na qualidade da água e, consequentemente, na exploração dos 
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aquíferos (Cunha et al., 2006 e Novo, 2007).  

2.11.  Controlo das Emissões de GEE 

Como vimos anteriormente, as mudanças ligadas à evolução do clima existem de uma forma natural 

no planeta. Recentemente, a temperatura da Terra tem vindo a aumentar com uma rapidez sem 

precedentes e é consensual na comunidade científica que este facto se deve a interferência humana 

nas alterações climáticas. Os efeitos das alterações climáticas a longo prazo são preocupantes e 

foram já lançados, pela comunidade internacional, alguns instrumentos de monitorização e controlo 

das emissões de GEE. 

As Nações Unidas, através da Convenção Quadro para as Alterações Climáticas, em inglês United 

Nations Framework Convention on Climate Change ou UNFCCC, ambicionam reduzir o aumento das 

emissões de GEE na atmosfera. Na Convenção consta expressamente o objetivo de estabilização 

das concentrações de GEE, num nível que salvaguarde o perigo das interferências antropogénicas no 

sistema climático do planeta. Como resposta à necessidade de se tomarem medidas urgentes para 

combater as alterações climáticas e para estabilizar as emissões, as Nações Unidas organizaram, em 

1992, a conferência do Rio de Janeiro. A conferência foi o primeiro passo no reconhecimento de que 

as medidas para lidar com o problema das alterações climáticas a nível global teriam que ser 

negociadas a nível internacional (United Nations, 1992).  

Posteriormente, em 1997, como resposta global às alterações climáticas, foi adoptado o Protocolo de 

Quioto o qual veio estabelecer limites para as emissões prevendo uma redução das emissões de 

GEE nos países desenvolvidos, para o período de 2008 a 2012, de pelo menos 8% abaixo do nível 

de emissões calculadas para o ano 1990. Também se entendeu apoiar os países com medidas de 

adaptação, promovendo ações de resiliência aos efeitos das alterações climáticas (United Nations, 

1998).  

Em 2011, na Conferência de Durban, que decorreu entre 28 de Novembro e 7 de Dezembro, na 

África do Sul, foi aprovada a Plataforma de Durban, iniciando assim o processo para a adoção, em 

2015, de um instrumento global vinculativo e abrangente sobre alterações climáticas. Durban permitiu 

dar ainda passos decisivos para um segundo período do Protocolo de Quioto. 

Em 2012, na 18ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP-18, que terminou 

no dia 8 de Dezembro, obteve-se uma extenção do Protocolo de Quioto até 2020, que compromete 

alguns países desenvolvidos com a redução dos GEE. O grupo de países que se compromete com 

as metas do novo protocolo reduz-se a 36 e inclui a Austrália, Noruega, Suíça, Ucrânia e os países 

da União Europeia. Os países que subscreveram o acordo representam apenas cerca de 15% do 

total de emissões de GEE do planeta. 

O alcance do novo acordo da COP-18, para o período de 2013 a 2020, é menor do que o do 
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Protocolo de Quioto foi, no período de 2007 a 2012, quando não contou, por exemplo, com a adesão 

de alguns dos maiores poluidores mundiais, como os Estados Unidos da América e a China. Na 

COP-18, outros países como o Japão, Rússia, Canadá e Nova Zelândia recusaram-se a assinar o 

tratado porque exigiam que os países emergentes, como a Índia, a China e o Brasil também se 

comprometessem com a satisfação de metas, o que não estava previsto no documento.  

Considerando o caráter comum global da atmosfera, a mudança climática exige um aprofundamento 

nos níveis de cooperação da comunidade internacional. As alterações climáticas têm-se imposto, 

alterando as dinâmicas dos processos sociais e dos campos científicos que as estudam e criando a 

necessidade do desenvolvimento da governança climática a nível global. Viola et al. (2012), 

estudaram a estrutura da governança na mudança climática global, com o objetivo de identificar os 

elementos-chave que permitam entender a sua dinâmica e concluíram que vivemos num sistema 

internacional que é incapaz de responder adequadamente aos problemas da interdependência, de 

entre os quais os da questão climática. 

A queima de combustíveis fósseis e alguns processos industriais como o fabrico e utilização de 

cimento e de solventes, a desflorestação e outras alterações no uso do solo, a pecuária, a agricultura, 

o uso de fertilizantes, a deposição de resíduos em lixeiras e a descarga de efluentes líquidos, 

constituem as principais fontes de gases com efeito de estufa de origem antropogénica. As florestas, 

os solos e os oceanos retêm parte do CO2. Eles constituem os principais sumidouros de CO2 

retirando-o da atmosfera e retendo-o sob a forma de compostos de carbono. Atualmente, verifica-se 

um desequilíbrio entre o CO2 libertado para a atmosfera e o que fica retido nos sumidouros. Este 

desequilibro é devido ao aumento substancial das emissões deste gás que é libertado pela queima de 

combustíveis fosseis e pela desflorestação, a uma velocidade superior à da respectiva retenção nos 

sumidouros. 

O CO2 está presente em grandes concentrações e é portanto responsável por uma parte significativa 

do efeito de estufa. É também o principal GEE proveniente de emissões com origem na atividade 

humana ou antropogénica. É possível medir com exatidão a concentração de CO2 na atmosfera. A 

concentração de CO2 é relativamente homogénea no planeta e a sua recente variação corresponde 

às emissões verificadas recentemente. Tem sido possível estabelecer, com alguma segurança, uma 

relação causa-efeito entre a concentração de CO2 na atmosfera e a temperatura média global do 

planeta.  

Desde a revolução industrial, que se iniciou por volta de 1750, as atividades humanas têm contribuído 

substancialmente para as alterações climáticas, emitindo CO2 e outros GEE para a atmosfera. As 

concentrações em CO2 na atmosfera, que nos últimos 800 000 anos variaram devido a causas 

naturais entre 180 e 300 ppm, subiram rapidamente no século passado e no ano 2010 situavam-se já 

nos 390 ppm. A acumulação de GEE tem aumentado a retenção de calor e originado um 

aquecimento global sem precedentes (NRC, 2010). Atualmente, a concentração de CO2 na atmosfera 

é superior a 395 ppm (www.apolo11.com/relogiocarbonico.php). 
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Outro importante GEE é o CH4. O CH4 é produzido principalmente por microrganismos que degradam 

a matéria orgânica em condições anaeróbicas (na ausência de oxigénio) e é depois libertado para a 

atmosfera. As principais fontes de emissão de CH4, ligadas à atividade humana, são a criação de 

gado (pela atividade dos microrganismos presentes no aparelho digestivo dos animais), as lixeiras e 

os aterros sanitários (microrganismos que degradam a matéria orgânica dos resíduos sólidos), os 

campos de cultivo de arroz (microrganismos presentes no lodo dos campos inundados) e os sistemas 

de drenagem e tratamento das águas residuais em condições anaeróbias (microrganismos 

anaeróbios que degradam a matéria orgânica dos efluentes e das lamas). O CH4 é o GEE mais 

importante emitido pelos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e pelas ETAR (El-

Fadel e Massoud, 2001). As concentrações de CH4 também têm vindo a aumentar. A concentração 

na atmosfera quase triplicou desde a revolução industrial e, embora uma molécula de CH4 fique na 

atmosfera menos tempo que o CO2 (menos de uma década), absorve, durante esse período, mais 

radiação infravermelha do que uma molécula de CO2 durante um século. O CH4 tem um potencial de 

aquecimento global 23 vezes superior ao do CO2 (Alcamo e Olesen, 2012). 

As concentrações de N2O também têm vindo a aumentar. O N2O é um GEE ainda mais potente que o 

CH4, e apresenta um potencial de aquecimento global 298 vezes superior ao do CO2 (Alcamo e 

Olesen, 2012). O N2O tem origem na transformação microbiana do azoto presente no solo e na água 

e o aumento na utilização dos fertilizantes agrícolas tem sido a principal causa do agravamento das 

emissões deste gás. 

Outros GEE significativos são o O3, que se acumula na atmosfera a baixas altitudes (troposfera), e os 

halocarbonetos. O O3 é formado por ação da luz solar a partir de diversos poluentes atmosféricos, 

como os óxidos de azoto (NOx) e os hidrocarbonetos libertados pelos veículos automóveis. Os 

halocarbonetos são GEE provenientes quase exclusivamente da atividade humana. São gases 

produzidos na industria, que se libertam dos frigoríficos, aparelhos de ar condicionado, extintores e 

outros equipamentos. 

As projeções de alguns modelos indicam que duplicar a concentração de CO2 atmosférico terá como 

consequência, quando se voltar a condições de equilíbrio, um aumento de mais 3ºC (entre 2 e 4,5ºC) 

na temperatura média global do planeta. Considerando ainda outros forçamentos positivos, pode 

chegar-se a cenários em que se verificam aumentos de 6ºC (entre 4 e 8ºC) ou seja, condições muito 

semelhantes ao clima do planeta no passado, no período Quaternário (IPCC, 2007). Embora as 

políticas climáticas possam ter impacto na redução de algumas das emissões, mesmo no curto prazo, 

elas não vão ser capazes de eliminar completamente as emissões de GEE (van Vuuren et al., 2011). 

Na Figura 2.21 apresenta-se a evolução das emissões dos principais GEE nos diferentes patamares 

de concentração representativos, RCP. 
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Figura 2.21 - Evolução das emissões de GEE nos patamares RCP no período 2000-2100 

(adaptada van Vuuren et al., 2011). 

A UE tem vindo a participar de forma muito ativa nas negociações internacionais e tem implementado 

medidas e politicas inovadoras. Ambiciona-se na Europa, com a mitigação, atingir o objetivo de 

garantir que o aquecimento global não excede em mais de 2oC os valores da temperatura da era pré-

industrial, o que significa atingir cerca de 450 a 500 ppm no máximo, face aos 750 ppm esperados 

caso nada seja feito (CCE, 2007). 

O percurso da UE baseia-se numa política integrada em matéria de energia e alterações climáticas, 

uma vez que a utilização de combustíveis fósseis para fins energéticos contribui fortemente para 

estas alterações. As medidas incluem, assim, normas de energia para os edifícios, medidas de 

promoção da utilização de energias renováveis, bem como disposições legislativas que visam limitar 

a utilização de determinados gases industriais cujo impacto no aquecimento global é significativo. 

Esta política foi subscrita pelos líderes da UE em Março de 2007, colocando, desta forma, a Europa 

na liderança do combate mundial às alterações climáticas (CE, 2008). 

Mas o caminho seguido pela Europa no combate às alterações climáticas já se tinha iniciado antes. 

Em 2000, foi criado pela Comissão Europeia o Programa Europeu para as Alterações Climáticas, 

ECCP, com a finalidade de auxiliar a UE e os seus Estados-Membros a cumprirem os objetivos em 

matéria de emissões, assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto. 

Portugal tem vindo a acompanhar o esforço internacional para controlo e redução das emissões para 

efeitos da mitigação das alterações climáticas, sempre no âmbito da atuação da União Europeia. Tem 

sido interveniente e signatário dos principais acordos internacionais tendo em vista a redução das 

emissões. Esteve presente em 1992, na Conferencia do Rio de Janeiro e ratificou, a 31 de Maio de 

1994, o UNFCCC. A 29 de Abril de 1998 assinou o Protocolo de Quioto que veio a ratificar a 31 de 

Maio de 2002. No ano de 2007 participou nas negociações de Bali, em 2009 nas metas voluntárias 

fixadas no âmbito do compromisso de Copenhaga e em 2012 no acordo de Doha onde se discutiu o 

novo acordo mundial sobre o clima, aplicável a todos os países, para adoção o mais tardar em 2015 e 

entrada em vigor em 2020. Este acordo não contou com o Canadá, o Japão, a Rússia e a Nova 
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Zelândia. Desde 2001, Portugal conta com uma Estratégia para as Alterações Climáticas, documento 

que enquadrou o desenvolvimento das políticas sobre esta matéria e a atividade da Comissão para 

as Alterações Climáticas, criada em 1998. 

Para garantir o controlo no crescimento das emissões de GEE foram criados, em Portugal, os 

seguintes instrumentos de controlo: o Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), que 

define as politicas e as medidas para redução das emissões; o Plano Nacional de Atribuição de 

Licenças de Emissão (PNALE) que, no período de 2008 a 2012, atribuiu as licenças de emissão em 

conformidade com o Comercio Europeu de Licenças de Emissão (CELE); o Fundo Português de 

Carbono (FPC), que financiou atividades que promovem a obtenção de créditos de emissões; a 

Estratégia Nacional de Adaptação ás Alterações Climáticas (ENAAC), para reduzir a vulnerabilidade e 

aumentar a capacidade de resposta e os planos sectoriais até 2020. 

Portugal tem vindo a conseguir reduzir as emissões de CO2 e a aumentar a sua independência 

relativamente à importação de combustíveis fosseis. Tem-se promovido o investimento em energias 

com base em fontes renováveis, implementando medidas de melhoria da eficiência energética e 

promovido a utilização de tecnologias limpas (IEA, 2009). Seixas et al. (2010) referem que em 

Portugal a dependência energética foi de 87% em 2005, em 2020 deverá situar-se nos 77% e no ano 

2050, entre os 52 e os 70%. Referem ainda que só será possível uma dependência energética abaixo 

dos 50% com uma forte aposta em eficiência energética. 

No Inventário Nacional de Emissões de 2012 (APA, 2012), relativo ao ano de 2010, as emissões de 

GEE, sem contabilização das emissões de alteração do uso do solo e florestas, foram estimadas em 

cerca de 70,6 x1012 gramas de CO2eq, representando um aumento de 17,5% quando comparado 

com os valores de referência de 1990. Na Figura 2.22 apresenta-se a evolução das emissões de GEE 

em Portugal, sem contabilizar as emissões respeitantes à alteração do uso do solo e às florestas. 

 
Figura 2.22 - Evolução das emissões de GEE em Portugal entre 1990 e 2010 objetivo e totais 

(adaptada de APA, 2012). 
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Depois do rápido crescimento da década de 90, as emissões reduziram-se bastante nos anos 2000 e 

mais recentemente, após 2005, verificou-se também um decréscimo das emissões nacionais. A 

evolução das emissões reflete a evolução da economia portuguesa com um forte crescimento, 

associado ao aumento da procura de serviços de energia e da mobilidade nos anos 90, e uma 

estabilização no início da década de 2000. A estabilização das emissões deveu-se ao aumento da 

incorporação de gás natural e da penetração das energias renováveis, que apoiaram a redução das 

emissões nacionais, desde 2005. Os valores recentes das emissões refletem a estagnação verificada 

na economia portuguesa. 

O CO2 representou 74,5% do potencial de aquecimento global do total das emissões nacionais, 

situação relacionada com o peso do sector da energia e dos transportes e com a predominância do 

uso de combustíveis fósseis. Na Figura 2.23 apresenta-se a distribuição das emissões por gás, 

considerando os principais gases GEE libertados para a atmosfera em Portugal, no ano 2010 (APA 

2012). 

 

Figura 2.23 - Emissões de GEE em Portugal em 2010 (adaptada de APA, 2012). 

O aumento das emissões de CO2 entre 1990 e 2010 (18,73%), refletiu o aumento das emissões do 

sector da energia. Neste período, apenas as emissões de N2O diminuíram (-14,18%), devido à 

redução das emissões da agricultura. O aumento das emissões de CH4 está relacionada com o 

aumento das emissões no sector dos resíduos. Este resultado foi obtido considerando já diversas 

medidas tomadas para diminuir as emissões, como seja a introdução de gás natural, em 1997, 

melhorias na eficiência energética e tecnológica em diversos sectores da indústria e medidas de 

melhoria na eficiência dos veículos automóveis e na qualidade dos combustíveis. Paralelamente, tem 

sido feito um grande esforço no desenvolvimento e na instalação de sistemas de produção de 

energias renováveis e na eficiência energética dos edifícios. A produção de energias renováveis nos 

parques eólicos atingiu 20% do total da eletricidade produzida em Portugal, no ano de 2012.  Nesse 

ano o total de renováveis representou 38% (www.ren.pt). 

Em Portugal, a queima de combustíveis fósseis continua a ser a principal origem das emissões de 

GEE e o sector energético tem assumido um peso muito substancial nas emissões. As atividades 

relacionadas com a energia, incluindo transportes, representaram 70,8% do total das emissões de 
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GEE, em 2010. Na Figura 2.24 apresenta-se a distribuição das emissões por sector em Portugal, no 

ano 2010 (APA 2012). 

 
Figura 2.24 - Repartição das emissões em Portugal em 2010 (adaptado de APA, 2012). 

Na distribuição das emissões representada na Figura 2.24 apresentam-se em separado os 

subsectores dos resíduos e das águas residuais, este último com as águas residuais domésticas e 

industriais incluídas. Como as emissões devidas às águas residuais correspondem a uma pequena 

parte do total das emissões, o seu controlo não tem, por isso mesmo, constituído por si só uma 

prioridade. Com efeito, do total das 70,6 x1012 gCO2eq, das emissões consideradas em Portugal, no 

ano de 2010, cerca de 10%, ou seja, 7,03 x1012 gCO2eq foram provenientes do subsector que inclui 

resíduos e águas residuais. Cerca de 3,7%, ou 2,59 x1012 gCO2eq, tiveram origem em águas 

residuais. Alguns países consideram além das emissões de CH4 e de N2O também as emissões de 

CO2 com origem nas águas residuais. Portugal neste aspecto, segue a metodologia dos inventários 

do IPCC o qual limita as emissões de CO2 às que têm origem na queima de combustíveis fósseis. De 

acordo com o IPCC, considera-se que as emissões de CO2 com origem nas águas residuais são 

sobretudo de origem biogénica e não devem ser consideradas. Contabilizaram-se em 2010 cerca de 

2,05 x1012 gCO2eq de emissões de CH4 e 0,54 x1012 gCO2eq de emissões de N2O (APA, 2011). 
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CAPÍTULO 3 – AS ETAR E AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

3.1.  Notas introdutórias 

Neste capítulo apresentam-se as contribuições das ETAR para as alterações climáticas e os impactos 

destas no seu desempenho. Aborda-se, em geral, a problemática da vulnerabilidade do sector da 

água às alterações climáticas, os temas da composição do efluente e do tratamento das águas 

residuais, das dificuldades na gestão das ETAR devidas às alterações climáticas, das emissões das 

ETAR, da eficiência energética e da mudança de atitude que se está a verificar na gestão das ETAR, 

motivada pelas alterações climáticas. Os fenómenos meteorológicos condicionam o normal 

funcionamento dos sistemas de tratamento de águas residuais. Alterações na temperatura, 

modificações no escoamento decorrentes de alterações nos padrões de pluviosidade e subida do 

nível médio do mar têm impacto no funcionamento das ETAR. 

Como referido anteriormente, ao longo deste século esperam-nos desafios sem precedentes 

relacionados com as alterações climáticas. O sector da água é muito dependente do clima e foi 

sempre particularmente vulnerável às alterações climáticas. As alterações climáticas estão a obrigar a 

que se tomem medidas urgentes para limitar o efeito das secas, das cheias e inundações, para 

garantir a segurança no abastecimento e a drenagem e o tratamento das águas residuais, por forma 

a se assegurarem os diversos usos da água. 

Uma parte importante da energia solar que chega ao planeta, quer à troposfera, quer à superfície da 

crosta terrestre, é usada no ciclo hidrológico, na evaporação e na circulação oceânica e atmosférica. 

A água evaporada acaba por originar precipitação, infiltração e escoamento superficial. À medida que 

aumenta a concentração de GEE na atmosfera, fica mais energia disponível à superfície do planeta e 

como consequência desta energia em excesso, verifica-se uma intensificação do ciclo hidrológico 

(Ludwig et al., 2010).  

Com a intensificação do ciclo hidrológico aumenta a frequência e a intensidade de fenómenos 

meteorológicos extremos. Estes fenómenos promovem as chuvadas intensas e também as situações 

de seca prolongada. As chuvas intensas e as secas alteram a disponibilidade dos recursos hídricos e 

modificam a sua quantidade e qualidade. Os sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais 

também acabam por ser afectados. As águas residuais afluentes às ETAR podem variar em termos 

de caudais e composição, sendo que as ETAR ficam sujeitas a novas condições de afluência, para as 

quais devem estar previamente preparadas.  

O aumento das temperaturas médias e máximas decorrentes das alterações climáticas afecta a 

cinética das reações bioquímicas e afecta os processos físico-químicos e biológicos de tratamento 

nas ETAR. Estes aspectos vão influenciar o seu rendimento, em termos de eficiência de tratamento, e 

a produção de lamas.  
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Muitas ETAR localizam-se junto à costa. As instalações são geralmente construídas a cotas menos 

elevadas, para aproveitarem situações de drenagem por gravidade. Nestes casos, a subida do nível 

do mar promove situações de cheias e inundações e em alguns casos resulta na entrada de água do 

mar salina nas redes e nas ETAR. Com a presença de água do mar, o desempenho do tratamento 

pode ser mais ou menos prejudicado. 

Para além dos efeitos diretos das alterações no clima no normal funcionamento das ETAR, existem 

outras questões não menos importantes a considerar. O funcionamento das ETAR, observado à luz 

das implicações que o combate às alterações climáticas representa, em termos de novas 

abordagens, obriga a encarar o tratamento das águas residuais de uma forma diferente do que se 

tem vindo usualmente a fazer. Quando se analisa a sustentabilidade das ETAR, estudam-se as 

emissões de GEE, a pegada de carbono, a eficiência energética e a análise do ciclo de vida dos 

produtos, concluí-se que o caminho a seguir no futuro deverá ser diferente. As ETAR do futuro 

deverão ser diferentes, mais adaptadas e ajustadas às necessidades de reutilização da água, 

nutrientes e energia, e mais capazes de enfrentar os novos desafios colocados pelas alterações 

climáticas ou por outras vulnerabilidades emergentes. 

3.2.  Impacto das Alterações Climáticas no Sector da Água 

A água é muito importante para a vida na Terra. Todas as formas de vida dependem da presença de 

água. A vida começou na água e os seres humanos dependem muito dela. O embrião humano vive 

nos primeiros nove meses submerso e desenvolve, numa fase inicial de crescimento do feto, guelras 

rudimentares. O corpo humano é constituído por cerca de 64% de água e necessita em condições 

normais de 2 a 3 litros de água por dia, para se manter saudável.  

A água no estado líquido cobre cerca de 71% da superfície do planeta, com uma profundidade média 

dos oceanos de 3,8 km e um volume total de cerca de 1,4x109 km3, mas só uma pequena quantidade 

de cerca de 0,3% da água presente na Terra se encontra disponível para consumo humano.  

O clima no planeta depende muito da água, dos diferentes GEE existentes na atmosfera o vapor de 

água é o mais importante e sem ele a vida no planeta não seria possível. A presença do vapor de 

água garante que as temperaturas à superfície da crosta terrestre não são demasiado baixas. Uma 

parte muito importante da radiação solar que chega ao planeta é usada no ciclo da água. A energia 

que alimenta os fenómenos da evaporação e da subsequente precipitação tem origem na radiação 

solar. À medida que existe mais energia disponível à superfície do planeta, devido ao efeito de estufa, 

os processos relacionados com o ciclo da água vão-se tornando cada vez mais intensos (Kabat e van 

Schaik, 2003, citados em Ludwid et al, 2010).  

O aumento da temperatura global provoca alterações no ciclo hidrológico, com consequências no 

aumento da precipitação global média e modificações na distribuição espacial e temporal. Em termos 

gerais, prevê-se que as alterações climáticas impliquem que no futuro se verifique um aumento 
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significativo da precipitação nos trópicos e nas regiões com latitudes elevadas e um decréscimo de 

precipitação nas regiões subtropicais de latitudes médias (IPCC, 2007). No hemisfério norte, o 

aquecimento global tenderá a modificar os padrões de escoamento, originando caudais mais 

elevados no Inverno, picos de cheias mais precoces e menores caudais durante o Verão. 

Como referido anteriormente, existem evidências que apontam no sentido de que, ao longo do século 

XXI, as modificações do clima vão continuar e que se projeta um aumento na temperatura média 

global à superfície do planeta que deve situar-se entre 2°C e 4,5ºC. Em Portugal, projeta-se um 

aumento da temperatura média entre 4°C e 7°C, até ao final do século, aumento superior às 

projeções do IPCC para os valores da média global da temperatura do planeta. Estas alterações na 

temperatura afectam particularmente o sector da água, alterando a sua disponibilidade em diversas 

regiões (IPCC, 2007; CAC, 2001; Santos et al., 2002 e Santos e Miranda, 2006). 

A nível global do planeta, quando aumenta a concentração de CO2 na atmosfera verifica-se um 

aquecimento, com subida na temperatura média global, e aumento na dimensão da região com clima 

equatorial, mais húmido. Quando o planeta aquece, a zona com clima equatorial, situada a baixas 

latitudes, expande-se parcialmente em ambos os sentidos, para Norte e para Sul, na direção dos 

polos. As regiões desérticas mais secas, geralmente situadas a latitudes médias, avançam também 

respetivamente para Norte e para Sul nos respetivos hemisférios, o que explica o aumento da 

precipitação mais a Norte e a Sul nos trópicos e nas regiões com latitudes elevadas, e o decréscimo 

de precipitação nas regiões subtropicais e de latitudes médias (Ludwig et al., 2010). 

As alterações no clima refletem-se em modificações nos padrões de precipitação. As tendências 

atualmente observadas permitem adiantar que no futuro se deverão verificar modificações 

significativas na pluviosidade em algumas regiões. Para as regiões equatoriais, prevêm-se aumentos 

significativos na quantidade e na intensidade da chuva, mas nas latitudes médias e nas regiões 

subtropicais em particular, espera-se uma diminuição significativa da precipitação. As alterações na 

disponibilidade dos recursos hídricos e na frequência e intensidade dos fenómenos meteorológicos 

extremos, são dois aspectos importantes a considerar, quando se avaliam os impactos das alterações 

climáticas no ciclo da água e os seus efeitos nas atividades económicas do sector da água. 

Prevêm-se portanto alterações na disponibilidade de água até ao final do século. Em Portugal 

esperam-se, durante este século, alterações importantes na pluviosidade com impactos diretos no 

sector da água. Espera-se um decréscimo da precipitação da ordem dos 100 mm no valor médio 

anual para a totalidade do país e uma evolução no sentido da precipitação se apresentar em períodos 

de tempo cada vez mais concentrados, com alterações importantes nos padrões de distribuição 

sazonal. Como referido anteriormente, as alterações sazonais da precipitação em Portugal até ao 

final do século incluem um decréscimo da precipitação de cerca de 30% nos valores totais da 

Primavera, decréscimo de 35 a 60% nos valores totais do Outono e um aumento de 20 a 50%, nos 

valores totais do Inverno. 
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As projeções apontam para temperaturas mais elevadas no período estival, o que tem como 

consequência que, no futuro, os fenómenos extremos associados à precipitação tendem a ser mais 

intensos. Estas situações devem vir a tornar-se cada vez mais evidentes com o aumento do efeito de 

estufa, associado ao aumento progressivo da concentração de GEE na atmosfera (Santos e Miranda, 

2006 e Costa et al., 2012). 

Segundo o IPCC (2007), os fenómenos meteorológicos extremos devem aumentar com as alterações 

climáticas. Mas como este tipo de fenómenos é por natureza raro, é difícil avaliar exatamente qual 

tem sido o aumento da sua frequência, sobretudo a uma escala regional.  No entanto, a uma escala 

global, tem-se vindo a verificar, ao longo das ultimas décadas, um aumento da frequência de 

fenómenos extremos ligados à precipitação, nomeadamente tempestades tropicais e furações, 

principalmente os de maior intensidade (Webster et al., 2005).  

Nas últimas décadas, a disponibilidade de água nalguns rios, lagos e nos lençóis de águas 

subterrâneas, alterou-se substancialmente. Algumas dessas alterações tiveram origem em mudanças 

no clima, mas outros aspectos condicionaram também de forma mais ou menos importante a 

disponibilidade de água. Em algumas regiões aumentou rapidamente, nas ultimas décadas, a procura 

de água e os transvases entre bacias hidrográficas. Esta pressão sobre o consumo foi em muitos 

casos motivada pelo crescimento populacional e por um crescimento económico acelerado. 

Segundo Cunha et al. (2007), entre as diversas variáveis hidrológicas que podem ser afectadas por 

alterações do clima, destacam-se a temperatura, a precipitação, a evapotranspiração, a humidade do 

solo e o escoamento superficial. Os impactos das alterações climáticas na temperatura são claros e 

assumem uma importância particular porque a temperatura condiciona as outras variáveis 

hidrológicas. A precipitação é, com a temperatura, a outra variável hidrológica considerada nos 

modelos climáticos globais para caracterizar o impacto das alterações climáticas.  

A evapotranspiração é afectada pela temperatura. Um aumento da temperatura conduz normalmente 

a um aumento da evapotranspiração potencial. A evapotranspiração real é condicionada pela 

evapotranspiração potencial e pela quantidade de água disponível no solo e nas plantas. A 

transpiração das plantas depende de um conjunto de variáveis, que incluem o comportamento dos 

estomas e a concentração em dióxido de carbono na atmosfera. 

Dos diversos factores de que depende a humidade do solo, de que se destacam a temperatura, a 

precipitação e a evapotranspiração, aquele que exerce maior influência é normalmente a 

precipitação. O crescimento das plantas depende muito da humidade do solo e alterações na 

humidade do solo têm grande influência sobre as necessidades de rega. 

A precipitação é também o factor que mais influencia o escoamento superficial. O escoamento é 

afectado pelas restantes variáveis hidrológicas mas a importância da precipitação é evidente. É difícil 

prevêr os escoamentos futuros porquês eles dependem não apenas dos factores climáticos mas 
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também são condicionados pela intervenção humana. Intervenções no ciclo da água como os 

transvases, as derivações e regularização de caudais ou interações entre águas superficiais e 

subterrâneas, tornam difícil a tarefa e prevêr como serão os escoamentos no futuro. 

Dos impactos das alterações climáticas mediados pela água destacam-se os impactos sobre a oferta 

e sobre a procura de água, os impactos sobre as águas superficiais e sobre as águas subterrâneas, 

sobre as situações hidro-climatológicas normais e sobre as situações extremas de cheias e de secas 

e os impactos sobre alterações na quantidade e sobre a qualidade da água. 

A oferta ou disponibilidade de água depende das modificações da precipitação e da temperatura, 

podendo afectar os escoamentos superficiais e a recarga dos aquíferos. As alterações previstas para 

o clima afectam as águas superficiais modificando o escoamento, tanto quanto ao volume total 

escoado, como relativamente à respectiva distribuição temporal. Como se referiu anteriormente, 

prevê-se que os escoamentos tenderão a aumentar nas zonas tropicais e nas latitudes mais 

elevadas, e tenderão a diminuir progressivamente nas latitudes médias e em particular nas regiões 

semiáridas.  

Importa referir que a relação entre as variações de precipitação e as variações de escoamento não é 

linear. A redução da precipitação tende a provocar uma redução do escoamento proporcionalmente 

mais elevada, agravando as situações de falta de água nas regiões semiáridas.  

Nas regiões semiáridas, as diferenças entre a precipitação e a evapotranspiração são reduzidas. 

Nestas regiões, uma ligeira diminuição na precipitação pode secar completamente os cursos de água. 

Nestas situações, observa-se que pequenos incrementos na precipitação podem originar acréscimos 

de escoamento proporcionalmente muito superiores. Desta forma, modificações no clima que 

aumentem a variabilidade da precipitação podem originar diferenças acentuadas no escoamento 

superficial, provocando situações mais frequentes de seca ou inundação. 

É difícil saber exatamente qual é a influência das alterações climáticas na disponibilidade dos 

recursos hídricos. Em muitos casos é difícil distinguir se as alterações na disponibilidade de água têm 

origem em mudanças no clima ou noutras razões relacionadas com o uso da água. Existem situações 

em que é possível estabelecer uma relação causa efeito entre alterações na disponibilidade de 

recursos hídricos superficiais e as alterações climáticas. Segundo Barnett et al. (2005), a 

periodicidade do escoamento superficial, em regiões com ocorrência de neves em que o regime dos 

caudais é condicionado pelo degelo, tem vindo a modificar-se substancialmente. Com o aumento das 

temperaturas, a queda de neve diminui, dando lugar a precipitação de chuva.  A neve acumulada 

também tende a fundir mais cedo devido às temperaturas mais elevadas. Os períodos de chuva 

aumentaram e os de queda de neve diminuíram. A combinação dos fenómenos da neve a derreter 

mais cedo, com mais chuva durante o Inverno, introduziram modificações na distribuição temporal do 

escoamento superficial. Verificou-se um aumento no escoamento superficial no inicio da Primavera e 

menores caudais no período de Verão. 
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Em termos de oferta de água, as alterações no regime de precipitações originam variações do volume 

e da distribuição temporal das disponibilidades de água, alterando a disponibilidade quer das águas 

superficiais, quer das águas subterrâneas. A estes impactos sobre a quantidade da água acrescem 

os impactos sobre a qualidade, relacionados com a elevação da temperatura do ar, intensificação dos 

fenómenos extremos ou subida do nível médio do mar, com a consequente salinização de aquíferos 

costeiros e maior diluição das águas residuais urbanas. 

Relativamente à procura de água, prevê-se que as alterações climáticas também venham a afectar 

de forma significativa os consumos em diversos sectores de atividade. Esperam-se não apenas 

alterações substanciais nos volumes de água consumidos, mas também modificações na distribuição 

temporal de consumos. 

Relativamente ao número e intensidade das cheias e inundações, tem sido complexo e difícil saber 

se a sua ocorrência tem vindo a crescer devido às alterações climáticas, ou se são outros aspectos, 

incluindo os socioeconómicos, como a maior concentração de pessoas a viver em zonas vulneráveis, 

o aumento da construção dos leitos de cheia das ribeiras, a desflorestação nas cabeceiras das bacias 

hidrográficas ou a impermeabilização de extensas áreas urbanas, que têm vindo a tornar as cheias e 

as inundações mais intensas. 

Quanto ao aumento das secas prolongadas parece não existir a nível global grande dúvida. Já que 

desde os anos 70, a intensidade e a duração das secas tem vindo a aumentar de forma progressiva 

(IPCC, 2007). Este fenómeno tem sido particularmente notado nas regiões tropicais e subtropicais. O 

aumento da intensidade e duração das situações de seca deve-se à combinação de dois fenómenos: 

a diminuição da pluviosidade e o aumento da temperatura. 

Talvez um dos aspectos mais evidentes do efeito das alterações climáticas nos recursos hídricos seja 

a alteração da pluviosidade reflectida no escoamento e nos caudais fluviais. A relação causa efeito é 

relativamente simples: mais precipitação significa aumento no volume de água transportado pelos rios 

e menos precipitação, menor caudal. Mas em alguns climas esta relação pode ser menos evidente. 

Nas regiões áridas, a maior parte da água da chuva evapora ou infiltra-se no solo e apenas uma 

pequena parte chega efetivamente às linhas de água. Nestas regiões mais áridas, uma pequena 

diferença entre a evapotranspiração e o escoamento médio associado a uma pequena diminuição do 

caudal pluvial pode secar as ribeiras em secções situadas a jusante. Em algumas regiões de África 

com precipitação anual inferior a 500 mm, uma redução de 10% na precipitação pode significar uma 

diminuição de 50% no caudal das ribeiras (de Wit e Stankiewicz, 2006, citados por Ludwig et al., 

2010). 

Um dos cenários das alterações climáticas parece ser o aumento generalizado da ocorrência de 

fenómenos meteorológicos extremos como chuvadas muito intensas com, em algumas regiões, 

aumentos ligeiros na precipitação, provocando cheias e inundações. Assim, esperam-se flutuações 

significativas da quantidade e qualidade dos afluentes aos sistemas de tratamento. 
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As chuvadas intensas afectam os sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, em 

especial quando os sistemas de drenagem de águas residuais domésticas e os sistemas pluviais não 

são completamente separativos. Em sistemas não separativos, as chuvadas intensas alteram muito a 

quantidade e a qualidade das águas residuais. Frequentemente, durante as grandes chuvadas, o 

caudal é superior à capacidade de transporte dos coletores, o nível líquido sobe e por vezes as 

câmaras de visita são completamente inundadas, as tampas saltam e uma parte das águas residuais 

é descarregada, sem qualquer tratamento.  

As situações de chuvas intensas também afectam significativamente as condições de funcionamento 

e o desempenho dos sistemas de drenagem, das estações elevatórias e das ETAR. Caudais muito 

elevados excedem a capacidade dos sistemas, e originam também frequentemente a diluição das 

águas residuais que, em certas circunstâncias, pode afectar a eficiência do tratamento. Nestes casos 

em que se verifica, mesmo por períodos de tempo limitados, a entrada de um caudal muito elevado 

numa ETAR de tratamento biológico, este caudal pode empurrar para a saída da ETAR parte 

substancial dos microrganismos responsáveis pelo tratamento, que podem assim escapar com o 

efluente tratado. Esta lavagem dos microrganismos responsáveis pelo tratamento baixa a 

concentração da biomassa no reator biológico, diminui a eficiência do tratamento e requer 

normalmente longos períodos para que a população bacteriana se volte a desenvolver. 

Nos sistemas unitários ou pseudo-separativos, quando ocorrem situações de seca, deverá chegar à 

ETAR um caudal comparativamente menor e em muitos casos, a gestão destas infraestruturas, para 

caudais muito inferiores aos do projeto, não permite assegurar um desempenho adequado. Com um 

caudal substancialmente reduzido mas uma carga orgânica relativamente elevada, correspondente à 

população servida, a concentração dos poluentes presentes nas águas residuais pode ser muito 

elevada. Algumas ETAR podem não estar preparadas para lidar com concentrações afluentes muito 

elevadas, pelo que importa conhecer como é que o seu desempenho pode ser prejudicado por 

situações deste tipo. 

As alterações climáticas afectam também a água no subsolo. Afectam a precipitação, a evaporação e 

os usos da água, e desta forma a disponibilidade das águas subterrâneas. Enquanto nas zonas 

semiáridas uma maior pluviosidade significa geralmente um aumento nas reservas de água 

subterrâneas, com a recarga dos aquíferos, em zonas húmidas, a maior variação da precipitação 

pode significar exatamente o contrário, uma diminuição na recarga dos aquíferos, porque uma parte 

importante da água das chuvadas mais intensas se perde, dada a magnitude do escoamento 

superficial.  

Também a subida do nível do mar afecta a disponibilidade dos recursos hídricos. Verificou-se que em 

Portugal, ao longo do século XX, o nível médio do mar se elevou 15 cm. Nos últimos quinze anos o 

nível médio do mar subiu a uma taxa anual de 3,1 mm, valor foi superior à média do século passado, 

que foi de 1,7 mm por ano (PECSAC, 2009). No século XXI prevê-se em Portugal uma subida do 

nível médio das águas do mar de 25 a 110 cm que, admite-se, pode levar à perda de grande parte 
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das áreas costeiras (CAC, 2001; Santos et al., 2002 e Santos e Miranda, 2006). Problemas que se 

verificam já hoje relacionados com a intrusão salina e com a disponibilidade de recursos hídricos 

subterrâneos de qualidade, tenderão a agravar-se no futuro. 

O aumento da temperatura média global do planeta tem vindo a aquecer os oceanos. Com 

temperaturas mais elevadas, os oceanos expandem e verifica-se uma subida no nível do mar. 

Também a fusão dos glaciares e dos campos de gelo situados sobre os continentes provocará uma 

subida adicional no nível do mar. 

A subida no nível do mar diminui a proteção das zonas costeiras relativamente às tempestades e 

cheias provocadas pelos fenómenos meteorológicos extremos, os quais tendem a ser mais intensos e 

frequentes. Dependendo das circunstâncias locais, em muitas regiões a subida do nível do mar pode 

aumentar a erosão costeira. Grande parte da população vive em zonas situadas junto à costa, a cotas 

relativamente baixas, e a subida do nível do mar pode afectar significativamente muitas cidades que, 

sem medidas de adaptação, podem vir a ser parcialmente inundadas. Extensas áreas costeiras 

particularmente férteis podem também vir a ser profundamente afectadas por inundações ou pela 

intrusão salina, com consequências socioeconómicas importantes. 

A subida do nível do mar pode ter consequências importantes na disponibilidade das reservas de 

água para abastecimento, na qualidade das águas superficiais, nos aquíferos subterrâneos e nos 

ecossistemas de água doce. Muitas destas reservas de água para abastecimento estão já atualmente 

sujeitas a uma grande pressão, provocada pelo crescimento populacional e de consumos em áreas 

urbanas situadas junto à costa. A subida do nível do mar pode ainda provocar danos nos edifícios, 

nas infraestruturas de transportes, de produção e distribuição de energia. Nas infraestruturas do 

sector da água, pode afectar nomeadamente as reservas de água, os sistemas de tratamento e de 

abastecimento de água, os sistemas de drenagem de águas residuais e as ETAR.  

A subida do nível do mar, quando associada a fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes, 

acontecimentos decorrentes da sobreposição dos fenómenos cíclicos naturais com novas causas 

antropogénicas, contribuem também para aumentar o risco de inundações costeiras e no final dos 

troços fluviais, situados junto à costa. As questões relacionadas com a subida do nível do mar são 

particularmente preocupantes. Muitas das cidades apresentam já atualmente algumas áreas urbanas 

relativamente expostas às marés vivas e mesmo abaixo do nível médio do mar. Algumas como em 

Londres, Boston e na Holanda, construíram ou têm em construção enormes diques ao longo de 

estuários para proteger extensas zonas urbanas em situações de marés vivas. Na cidade de Veneza, 

onde o efeito das marés é preocupante, multiplicam-se os projetos e as obras para elevar os 

arruamentos e construir barreiras artificiais para ligar as ilhas e penínsulas que separam a lagoa do 

mar Adriático (Novotny et al., 2010). Na Holanda uma parte substancial do território foi conquistada 

ao mar, cerca de 55% da área total encontra-se sujeito a inundações e 26% está abaixo do nível 

médio do mar (McKie, 2010).  
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No sector da água são muito evidentes os dois eixos de ações de resposta às alterações climáticas, 

que incluem as medidas de mitigação e de adaptação. Existem medidas de mitigação que, 

implementadas no sector da água, podem reduzir as emissões dos GEE que causam o aquecimento 

global, e ações de adaptação, que permitem preparar as infraestruturas do sector para um novo 

regime climático e diminuir os impactos económicos, sociais e ambientais das alterações climáticas. 

O sector da água contribui para ambas as respostas, de mitigação e de adaptação, mas assume uma 

importância particularmente relevante no domínio da adaptação porque constitui um veículo de 

transmissão dos impactos das alterações climáticas que se verificam noutros sectores como a 

agricultura, as florestas, a energia, a produção industrial, os ecossistemas, a biodiversidade e as 

zonas costeiras.  

Em termos de mitigação, e no âmbito dos serviços de saneamento, importa sobretudo identificar e 

reduzir as emissões nas ETAR. As ETAR contribuem para as alterações climáticas com a emissão de 

GEE, que são libertados durante as varias operações e processos de tratamento. Além das emissões 

diretas das ETAR, importa ainda considerar as emissões indiretas de GEE associadas ao consumo 

de energia, decorrente da queima de combustíveis fosseis e de outras emissões indiretas devidas ao 

fabrico e transporte dos produtos químicos, transporte e destino final de lamas e dos subprodutos do 

tratamento. 

No tratamento biológico, a emissão dos três principais gases, CO2, CH4 e N2O, está associada aos 

diferentes processos da respiração, da metanogénese e da desnitrificação, que têm lugar na 

degradação da matéria orgânica presente nas águas residuais. A degradação da matéria orgânica em 

condições aeróbias, anaeróbias e anóxicas liberta respetivamente, CO2, CH4 e N2O.  

Nas emissões das ETAR não se contabilizam usualmente as emissões de CO2. Considera-se que as 

emissões de CO2 das águas residuais são de origem biogénica e não de origem fóssil, e que portanto 

não devem ser incluídas nos inventários de emissões (IPCC, 2007). No entanto, a aceitação desta 

abordagem não é totalmente pacífica. Na atmosfera não é possível distinguir o CO2 de origem 

biogénica do CO2 emitido por queima de combustíveis fósseis e, na prática, as emissões do CO2 com 

origem nos processos de tratamento biológico que têm lugar nas ETAR contribuem para o 

aquecimento global, da mesma forma que o CO2 que é produzido por qualquer outra fonte (Neves, 

2012). 

A mitigação das alterações climáticas nas ETAR passa por reduzir as emissões de GEE. As 

emissões de N2O nas ETAR podem ser reduzidas controlando os processos de desnitrificação e 

otimizando as emissões de azoto gasoso, N2, enquanto as emissões de CH4, podem ser mitigadas 

recorrendo à cogeração para a produção de energia. Mesmo que a mitigação permita reduzir 

substancialmente as emissões das ETAR importa agora, face á consciência generalizada de que as 

alterações climáticas estão já em curso, e que alguns dos seus impactos podem ser inevitáveis, dar 

mais atenção à vertente da adaptação.  
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A adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos negativos desses impactos. Têm vindo a 

ser identificadas diversas medidas de adaptação que aumentam a resiliência dos sistemas do sector 

da água relativamente aos impactos das alterações climáticas. No Capítulo 4, aborda-se este tema, 

para o caso específico da adaptação nas ETAR. No entanto antes de abordar as questões 

relacionadas com a adaptação das ETAR, importa primeiro fazer uma apresentação geral sobre a 

composição das águas residuais e sobre as diversas operações e processos unitários de tratamento 

que podem ter lugar nas ETAR. Segue-se depois uma síntese de como é que as alterações 

climáticas estão a afectar a gestão das ETAR, das emissões de GEE, da importância da eficiência 

energética e, ainda, das mudanças que as alterações climáticas estão a originar nas ETAR. 

3.3.  Composição e Tratamento das Águas Residuais 

3.3.1.  Aspectos Gerais 

A necessidade de tratar as águas residuais para proteger a saúde publica tem sido reconhecida 

desde há milhares de anos. Existem referências muito antigas relativamente a regras de saneamento 

e algumas das infraestruturas construídas há milhares de anos ainda hoje funcionam. É o caso da 

Cloaca Máxima que foi construída na cidade de Roma há mais de 2500 anos. A Cloaca Máxima foi 

terminada em 510 AC. É construída em pedra e descarregava no rio Tiber as águas da chuva e os 

dejetos que eram lançados nas ruas da cidade. Os banhos públicos dispunham de latrinas onde a 

água dos banhos corria continuamente de forma a arrastar os dejetos para os colectores (Ferreira, 

2006). Posteriormente, algumas epidemias como a peste negra, vieram demonstrar a vulnerabilidade 

das grandes cidades a condições sanitárias deficientes. Sir John Harington inventou o autoclismo de 

casa de banho no ano de 1596, mas o seu uso generalizado só teve lugar muito mais tarde 

(Jeppsson, 1996).  

Até ao século XIX eram raros os sistemas de tratamento das águas residuais e a maioria das obras 

de saneamento destinava-se à drenagem gravítica dos efluentes. A construção generalizada de 

sistemas de coleta e de drenagem das águas residuais teve efeitos evidentes na melhoria das 

condições sanitárias nas cidades, mas criou crescentes problemas de poluição nas massas de água 

naturais, que recebiam os efluentes. A preocupação em proteger os meios hídricos naturais da 

poluição gerada pela descarga de volumes cada vez maiores de águas residuais levou ao 

desenvolvimento dos sistemas de tratamento de águas residuais. 

AS ETAR recebem águas residuais domésticas provenientes das habitações e efluentes provenientes 

das indústrias. As águas residuais chegam às ETAR transportadas pelos sistemas de drenagem. 

Embora existam redes separativas, que permitem drenar parte das águas pluviais diretamente para o 

meio receptor sem passar na ETAR, em geral do ponto de vista prático, e devido a ligações 

indevidas, no caso de eventos de chuva uma parte dos caudais pluviais acaba por ser transportada 
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pelos coletores conjuntamente com as águas residuais domésticas.  

As águas pluviais diluem parcialmente as águas residuais domésticas, alterando-as em volume e em 

composição. As ETAR são concebidas para tratar águas residuais e quando o caudal pluvial é muito 

significativo altera a afluência que chega à ETAR em volume e em composição. Desta forma, o 

funcionamento das ETAR encontra-se, em regra, muito dependente das condições meteorológicas e 

daí a importância que os sistemas apresentem desempenhos aceitáveis, adequados às condições 

meteorológicas previstas e, em caso de estas se vierem a alterar, importa considerar a necessidade 

de adaptação destes sistemas às alterações climáticas. 

Nas ETAR o tratamento é realizado em diversas etapas sucessivas, mediante a utilização de 

diferentes tecnologias que permitem remover da água as diversas substâncias poluentes que se 

encontravam em suspensão ou diluídas nas águas residuais. Estas substâncias, uma vez separadas 

da massa líquida, são concentradas sob a forma de lamas e retiradas da ETAR. 

Quando se concebem os sistemas de saneamento e se planeia o seu funcionamento a médio e a 

longo prazo, é muito importante ter em consideração de que modo é que o clima vai afectar o 

desempenho das ETAR. Alterações no clima futuro, como as decorrentes dos cenários previstos para 

as alterações climáticas, podem eventualmente ser relevantes quando se pretende assegurar a 

continuação do bom desempenho dos sistemas de tratamento.  

Para facilitar a compreensão de como as ETAR podem ser afectadas pelo clima desenvolve-se em 

seguida, resumidamente, os temas da composição e do tratamento das águas residuais, em 

particular do tratamento biológico por lamas ativadas. 

3.3.2.  Composição das Águas Residuais Domésticas 

Outrora aceitava-se que as águas residuais apresentavam uma composição relativamente estável 

nas suas diferentes frações, mesmo quando a concentração de poluentes variava substancialmente 

(Henze, 1992). Este pressuposto baseava-se no estudo da composição  das águas residuais 

afluentes a diversas instalações. Posteriormente, veio a verificar-se que não era bem assim, que as 

características e a composição das águas residuais que chegava às ETAR apresentavam variações 

significativas (Kristensen et al., 1998 e Melcer, 1999).  

As características hidráulicas do escoamento, nos sistemas de drenagem das águas residuais, têm 

uma importância fundamental no que respeita à evolução dos diversos parâmetros de qualidade da 

massa líquida e, por isso, do próprio comportamento ambiental dos sistemas (Matos, 1991). 

A altura, velocidade e turbulência do escoamento relacionam-se, entre outras, com a deposição das 

partículas em suspensão, com a natureza, espessura e atividade do filme biológico que reveste as 

paredes internas molhadas dos colectores, com as condições de rearejamento da massa líquida, com 
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as condições de libertação de compostos voláteis como dióxido de carbono, amónia e gás sulfídrico 

para a atmosfera dos colectores e com as condições de ventilação.  Circunstâncias que  influenciam 

no seu conjunto, de forma direta ou indiretamente, a concentração de oxigénio dissolvido e a 

presença de sulfuretos na massa líquida, e de gás sulfídrico na atmosfera dos coletores (Matos, 

1991), bem como outros aspectos relacionados com a qualidade das águas residuais afluentes às 

ETAR. 

A composição das águas residuais pode também alterar-se no interior das ETAR. A operação dos 

sistemas pode ser a causa de alterações na composição das águas residuais. Na operação das 

ETAR, diversas alterações na composição das águas residuais podem ter origem nos processos de 

tratamento, em recirculações internas, descargas pluviais, descargas industriais e em falhas do 

equipamento (Nielsen, 2001). 

Na composição das águas residuais a presença de oxigénio, O2, é muito importante.  O oxigénio 

dissolve-se na água na forma de oxigénio dissolvido, OD, e a solubilidade na água depende da 

temperatura.  

O oxigénio participa com particular relevância em varias reações químicas e biológicas que ocorrem 

no meio ambiente, nomeadamente no meio hídrico. Esse elemento intervém nos processos de 

precipitação do ferro e do manganês, na dissolução de minerais e nos processos de decomposição 

da matéria orgânica (Thomann e Muller, 1989, citados por Matos, 1991). Segundo Matos (1991), a 

presença de oxigénio dissolvido livre em condições significativas nos sistemas de águas residuais é 

muito importante no controlo e na inibição dos processos de formação de sulfuretos. 

Em conformidade com a lei de Henry, a quantidade de gás que um determinado volume líquido pode 

dissolver é diretamente proporcional à pressão parcial exercida por esse gás. Eckenfelder e 

O´Connor (citados em Matos, 1991), sugerem que a concentração de saturação de oxigénio 

dissolvido na água, ou a solubilidade do oxigénio, pode ser obtida pela expressão seguinte: 

(ODS)760 = (475 -2,65S) / (33,5+T)    (3.1) 

 

sendo, 

(ODS)760 - concentração de saturação para uma pressão atmosférica de 760 mm de 

Hg (mg/l); 

S - concentração de sólidos dissolvidos (g/l); 

T - temperatura da massa líquida (°C). 

Para corrigir a concentração de saturação em função da pressão atmosférica local usa-se a 

expressão: 

ODS = (ODS)760(Ρ - p) / (760 - p)    (3.2) 
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sendo, 

Ρ - pressão atmosférica (mm de Hg); 

p - pressão do vapor de água saturado à temperatura da água e que, entre 10 e 

30ºC, toma valores entre 9,2 e 31,8 mm de Hg. 

 

A expressão (3.2), é geralmente simplificada da seguinte forma: 

 

ODS = (ODS) 760 (Ρ/760)    (3.3) 

  

Em regra, e embora os cloretos sejam aniões inorgânicos quase sempre presentes nas águas 

residuais, normalmente a sua concentração não é suficiente para alterar, na prática, o valor da 

concentração de saturação do oxigénio. A não ser em sistemas instalados em zonas costeiras, 

quando existe intrusão salina e a infiltração de águas salobras se torna importante (Matos, 1991). 

Nas ETAR as condições das águas residuais podem ser aeróbias, anóxicas ou anaeróbias. As 

condições aeróbias, anóxicas ou anaeróbias referem-se às diversas formas de presença do oxigénio. 

Em ambiente anaeróbio, não existe oxigénio sob a forma molecular, O2, enquanto num ambiente 

anóxico as condições são de total ausência de oxigénio tanto na forma livre como combinada (i.e., 

NO3
-, SO4

2-, etc.). 

Além dos parâmetros temperatura e OD, a composição das águas residuais pode ser descrita com 

base noutros principais parâmetros físico-químicos (potencial redox, potencial hidrogenionico ou pH, 

alcalinidade, sólidos suspensos totais ou SST, azoto, fósforo e sulfuretos) e em componentes 

orgânicas (carência bioquímica de oxigénio ou CBO, carência química de oxigénio ou CQO e carbono 

orgânico total ou COT). A presença destes parâmetros e componentes orgânicos pode ser afectada 

pelas alterações climáticas.  

A concentração dos diversos parâmetros e componentes que caracterizam as águas residuais varia 

em função da diluição. Descrevem-se, a seguir, de uma forma necessariamente sumária, os 

principais parâmetros e componentes mais usualmente utilizados para caracterizar as águas 

residuais. 

O potencial redox quantifica a existência de substâncias oxidantes ou de agentes redutores num 

líquido. Nos processos biológicos as reações de oxidação-redução são definidas em termos da perda 

ou da aquisição de electrões. O potencial de redução ou de oxidação é a capacidade de uma 

molécula, átomo ou ião para perder electrões para outra que os recebe. Essa transferência de 

electrões tem lugar entre um agente oxidante e um redutor. 

O potencial redox é muito útil para identificar as condições ambientais. É mais fidedigno que a 

concentração de oxigénio dissolvido, OD. A medição deste parâmetro nas águas residuais é 

relativamente eficiente tendo em consideração o seu custo. No entanto também tem algumas 
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desvantagens. Não determina de forma seletiva qual o tipo de oxidante ou qual o agente redutor, 

depende muito do valor do pH e os resultados da sua medida fazem uma curva de saturação com o 

aumento da concentração. 

A presença de oxigénio dissolvido nas redes de drenagem de águas residuais mantém elevados os 

valores de potencial redox, inibindo, assim, a atividade das espécies bacterianas redutoras do ião 

sulfato a sulfuretos. O grau de septicidade das águas residuais pode ser avaliado com base no 

potencial redox. A redução do ião sulfato por determinadas espécies de bactérias, nomeadamente a 

Desulfovibrio desulfuricans e a Desulfatonaculum, tem lugar numa gama de potencial redox entre -

100 e -300 mV (Paillard e Blondeau, 1988, citados por Matos, 1991). 

O pH, ou potencial hidrogeniónico, depende da concentração de ião hidrogénio (H+) e traduz o 

comportamento ácido ou básico de uma solução. O pH interfere no grau de ionização das moléculas 

e na sua reatividade, influenciando a velocidade das reações químicas nas águas residuais. Para que 

ocorra atividade biológica numa água residual, o pH deve estar, em regra, entre 6,5 a 8,5. 

Quando as águas residuais se apresentam alcalinas indicam a presença de iões hidróxido, OH-, de 

carbonatos, CO3
-2, e de bicarbonatos, HCO3

-. A Alcalinidade serve geralmente de tampão, na medida 

em que apresenta alguma resistência relativamente às mudanças de pH decorrentes de alterações 

na concentração de ião hidrogénio, H+.  

Existem diversos processos que provocam alterações na alcalinidade no tratamento biológico das 

águas residuais, como sejam a conversão da amónia a aminoácidos durante a síntese de biomassa, 

a amonificação, a nitrificação e a desnitrificação. A nitrificação provoca um decréscimo na 

alcalinidade e a desnitrificação origina um aumento de alcalinidade. 

Nos sistemas de águas residuais, se a alcalinidade for inferior a 50 mg CaCO3/l, o pH torna-se muito 

instável e podem atingir-se condições ácidas, com valores de pH muito baixos. Valores do pH 

inferiores a 6 podem inibir o tratamento biológico, diminuir a taxa de nitrificação e originar o 

crescimento descontrolado de bactérias filamentosas. Estas bactérias, que não decantam facilmente, 

podem causar uma subida das lamas ou em inglês, bulking. Nestas situações, as lamas vêm à 

superfície do decantador secundário e podem escapar com o efluente tratado prejudicando o 

desempenho da ETAR. Condições ácidas, com valores de pH muito baixos, originam também 

frequentemente efluentes corrosivos. 

Os sólidos suspensos totais, SST, são constituídos pela matéria em suspensão presente nas águas 

residuais que inclui os sólidos orgânicos, também designados por sólidos suspensos voláteis, SSV, 

sólidos inorgânicos não biodegradáveis e sólidos inorgânicos inertes. Entre os sólidos inorgânicos 

não biodegradáveis encontram-se normalmente resíduos celulares com origem na respiração 

endógena. 
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Os SSV fornecem uma estimativa da quantidade total de matéria orgânica presente nas águas 

residuais e representam, em regra, cerca de 80 a 90% dos SST. Dos SSV importa o parâmetro 

MLVSS que compreende a fração volátil, biodegradável, do licor misto, cujo valor total é superior à 

biomassa, pois inclui, além da biomassa, também matéria inorgânica volátil proveniente de alguns 

sais minerais presentes nas águas residuais.  

Em algumas regiões, o aumento da seca, com a consequente diminuição da pluviosidade em 

sistemas onde não existe uma boa separação entre as águas residuais e as pluviais, tem como 

consequência direta uma menor diluição dos efluentes e uma maior concentração em SST. Em 

períodos de chuva intensa, o caudal afluente aumenta e a concentração das águas residuais em SST 

em regra diminui. 

O azoto, N, é um nutriente essencial ao crescimento da biomassa bacteriana que está presente nas 

águas residuais sob diversas formas. Existem diferentes compostos de azoto, umas formas mais 

oxidadas, os nitratos, NO3
-, e os nitritos, NO2

-, e outras formas menos oxidadas, como o azoto 

amoniacal e o azoto orgânico. O ião amónio e a amónia, cujas fórmulas químicas são respetivamente 

NH4
+ e NH3, constituem o azoto amoniacal ou amoníaco. 

Nas águas residuais que chegam às ETAR, cerca de 90% do azoto encontra-se sob a forma de azoto 

amoniacal ou de compostos orgânicos pouco estáveis (aminoácidos e proteínas) que se convertem 

em amónia durante o tratamento (Gray, 1898). Os compostos orgânicos pouco estáveis 

correspondem geralmente a aminoácidos e a proteínas. O azoto orgânico, em parte biodegradável e 

em parte não biodegradável, encontra-se presente nas águas residuais frescas mas é rapidamente 

convertido em amónia, quer se encontre sob a forma de matérias proteicas ou aminoácidos 

decompostos pelas bactérias e transformados em NH3 (que representam 40 a 60 % das águas 

residuais), quer esteja sob a forma de ureia que é hidrolisada a NH3.  

O azoto Kjedhal, TKN, é um valor frequentemente utilizado e mede o azoto total não oxidado, 

incluindo o azoto orgânico e o azoto amoniacal. O azoto amoniacal é uma fonte de energia importante 

para o crescimento aeróbio dos microrganismos autotróficos é incorporado no crescimento da 

biomassa autotrófica e heterotrófica pois é um nutriente essencial. O azoto amoniacal existe na 

massa líquida sob a forma de NH4
+ou de NH3, , de acordo com a reação dada pela expressão (3.4), 

em função do pH e da temperatura.  

NH4
+⇔NH3+ H+     (3.4) 

Em condições de pH superior a 9,25 ou com temperaturas elevadas, predomina a amónia que é um 

poluente muito tóxico para a fauna piscícola presente nos meios hídricos receptores das águas 

residuais.  

Outro nutriente essencial para o crescimento dos microrganismos é o  fósforo, P. O ião fosfato, PO4
3-, 

é a única forma de fósforo que pode ser utilizada diretamente pelos microrganismos autotróficos. Em 
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condições aeróbias, o ião fosfato reage com o ferro e o cálcio, precipitando e, em condições 

anaeróbias, verifica-se a solubilização de fosfato férrico com libertação de PO4
3- que pode ser 

transportado para as camadas mais superficiais aeróbias proporcionando um rápido crescimento da 

biomassa microbiana e o desenvolvimento de organismos que armazenam grandes quantidades de 

fósforo. 

O enxofre, S, também está presente nas águas residuais. O enxofre é necessário para a síntese das 

proteínas e é libertado com a sua degradação. Em condições de anaerobiose o ião sulfato, SO4
2-, é 

reduzido biologicamente a sulfureto, S2-, o qual reage com o hidrogénio para formar sulfureto de 

hidrogénio, H2S, ou gás sulfídrico, presente na forma gasosa. O gás sulfídrico acumula-se no topo 

dos colectores e é oxidado biologicamente, ficando sob a forma de ácido sulfúrico, H2SO4, que é 

muito corrosivo. A produção de sulfuretos depende da temperatura. Para temperaturas mais elevadas 

aumenta a sua formação que cresce também com o aumento da concentração de ácidos gordos 

voláteis, AGV, nas águas residuais. 

Segundo Matos (1991), em colectores de diâmetro reduzido e com serviço de percurso, as condições 

de rearejamento das águas residuais são tais que propiciam, em regra, a persistência de condições 

aeróbias. No entanto, à medida que aumentam, para jusante, os tempos de percurso e os diâmetros 

dos colectores, diminuem progressivamente, em regra, as concentrações de oxigénio dissolvido, até 

finalmente se anularem.  Em anaerobiose, é vulgar a conjugação de circunstâncias favoráveis à 

ocorrência de septicidade e ao desenvolvimento de sulfuretos. Uma das manifestações da ocorrência 

de septicidade é precisamente a libertação de gás sulfídrico, cujos efeitos, em termos de impacto de 

odores, criação de atmosferas tóxicas e ataque aos materiais das infraestruturas, com corrosão dos 

equipamentos, se associam a prejuízos económicos, sociais e ambientais muito elevados. 

A concentração de oxigénio dissolvido nas águas residuais abaixo da qual a formação de sulfuretos 

pode prevalecer varia, em regra, entre 0,1 e 1,0 mg/l. Para valores superiores, não só é inibida a 

formação de sulfuretos, como se desenvolvem processos de oxidação dos sulfuretos existentes. Na 

verdade, uma das formas de controlar a septicidade das águas residuais, nomeadamente em 

condutas sob pressão, é injetar oxigénio na massa líquida (Matos, 1991). 

A libertação de gás sulfídrico na massa líquida depende, nomeadamente, da concentração em 

sulfureto de hidrogénio em solução, da temperatura e das condições de turbulência, sendo superior 

no caso da existência de quedas, particularmente quedas bruscas, verticais e efetuadas sem 

transição, e inferior, nos trechos rectos, com baixas velocidades de escoamento. Em determinadas 

condições, ocorre dissolução do gás sulfídrico na humidade condensada das superfícies expostas, e 

a reação de oxidação a ácido sulfúrico pode verificar-se, no caso de estarem satisfeitas condições 

térmicas e de disponibilidade de nutrientes, necessários ao desenvolvimento das bactérias 

autotróficas intervenientes no processo. O ácido sulfúrico é formado por ação das bactérias, de 

acordo com a seguinte reação: 

H2S + O2! H2SO4    (3.5) 
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Nos casos do revestimento  das superfícies ser inerte ao ataque do ácido sulfúrico, como acontece 

quando se utilizam tintas à base de resinas epoxídicas especiais, ou se cobrem as superfícies com 

membranas ou placas protetoras de materiais resistentes como o PVC ou grés, o ácido sulfúrico 

diluído desliza por ação da gravidade e incorpora-se na massa líquida (Matos, 1991). 

Uma das componentes orgânicas mais utilizadas na caracterização das águas residuais é a carência 

bioquímica em oxigénio, CBO. A CBO é uma medidadas necessidades de O2 da oxidação biológica 

da matéria orgânica presente na água residual, pelo metabolismo dos microrganismos, num 

determinado intervalo de tempo.  

Ao medir o consumo de O2 na determinação da CBO é também medido o O2 usado na oxidação de 

matéria inorgânica, como iões sulfureto e ferroso. Por outro lado, durante a oxidação da matéria 

orgânica a amónia, NH3, produzida na hidrólise das proteínas, é depois oxidada a nitritos, NO2
-, e a 

nitratos, NO3
-, consumindo também O2 nestes dois processos. A nitrificação pode, assim, ocorrer 

durante um teste da CBO, levando a interpretações erróneas dos resultados.  

A CBO5 é obtida por um ensaio que mede a CBO após um período de 5 dias, o suficiente para que 60 

a 70 % de toda a matéria orgânica carbonácea presente na água residual seja completamente 

oxidada. A CBO última, CBOu, é obtida após um período de 20 dias, o suficiente para oxidar 

completamente 95 a 99 % de toda a matéria orgânica carbonácea presente na amostra. A medição 

da CBO nas águas residuais é relativamente fácil e eficiente tendo em consideração o seu custo, no 

entanto também tem algumas desvantagens e limitações. Algumas limitações são a necessidade de  

dispor de uma elevada concentração de microrganismos presentes na amostra, o fato da análise 

poder obrigar a um pré-tratamento da amostra, caso existam substâncias tóxicas nas águas 

residuais, e para evitar os efeitos dos organismos nitrificantes que podem afectar os resultados. Outra 

limitação da CBO é que se trata de uma analise baseada num ensaio que só mede a matéria 

orgânica biodegradável e de serem necessários períodos de tempo prolongados para a sua 

realização. No caso da CBO5 são necessários cinco dias de ensaio. 

Outra componente orgânica também muito utilizada na caracterização das águas residuais, mais 

fiável, porque ao contrário da CBO se baseia num teste que é independente da biomassa presente na 

amostra durante a realização do ensaio e a sua determinação é relativamente rápida podendo ser 

realizado em duas horas, é a carência química em oxigénio, CQO. A CQO mede o equivalente em 

oxigénio da matéria orgânica presente nas águas residuais, que pode ser oxidada quimicamente 

usando dicromato de potássio numa solução ácida.  

Durante quase um século tem-se vindo a discutir qual o parâmetro que deve ser usado, se deve ser 

utilizada a CBO ou a CQO para medir a concentração de substrato nos processos de tratamento 

biológico das águas residuais (Jenkins, 2008). Inicialmente, por razões de facilidade da determinação 

laboratorial, a concentração do substrato era obtida principalmente pela CBO5 na fase líquida, mas 
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verificou-se que o substrato presente nas amostras, durante os testes de medição da CBO, é utilizado 

em parte na respiração e em parte na síntese celular dos microrganismos. Veio por outro lado a 

verificar-se que o consumo de oxigénio na determinação da CQO corresponde, na quase totalidade, à 

remoção da CQO (Gaudy et al, 1964). Considera-se atualmente que a CQO representa uma boa 

estimativa da quantidade total da matéria orgânica presente no efluente, embora alguns compostos 

orgânicos resistam à oxidação e algumas substâncias inorgânicas, presentes em muito reduzidas 

concentrações nas águas residuais, sejam também oxidadas (NO2
-, S2

-, S2O3
2-, Fe2+). O valor da 

CQO obtido numa amostra de água residual é superior à CBO última ou CBOu porque parte da 

matéria orgânica, que é de difícil oxidação biológica, pode ser oxidada quimicamente pelo dicromato 

de potássio, e porque a eventual presença de algumas substâncias tóxicas para os microrganismos 

afectam, naturalmente, o teste da CBO.  

O quociente entre a CBO5 e a CQO permite fornecer uma referência quanto à biodegradabilidade das 

águas residuais. Considera-se que valores superiores a 0,6 indicam águas residuais facilmente 

biodegradáveis. Valores entre 0,2 e 0,6 são característicos de águas residuais biodegradáveis por 

microrganismos selecionados e adaptados. Valores inferiores a 0,2 indicam que se trata de águas 

residuais dificilmente biodegradáveis. 

Outra forma de determinar a matéria orgânica carbonácea presente nas águas residuais é pelo 

carbono orgânico total, COT. O carbono orgânico apresenta-se sob diversos compostos orgânicos, 

em diferentes estados de oxidação. Alguns destes compostos, detectados pelos ensaios da CQO ou 

da CBO, podem ainda ser oxidados química ou biologicamente. O COT exprime diretamente o 

carbono orgânico total presente nas águas residuais, é independente do estado de oxidação da 

matéria orgânica e não inclui outras substâncias (como os compostos azotados ou o hidrogénio) nem 

matéria inorgânica, que contribuem para a carência em oxigénio medida pela CBO e pela CQO.  

As águas residuais são geralmente constituídas por misturas de efluentes provenientes de diversas 

origens. Efluentes domésticos com origem em áreas residenciais, efluentes industriais provenientes 

de diversos sectores de atividade e águas pluviais que resultam da precipitação em ambientes 

construidos. Além da importância dos padrões de pluviosidade no efeito da diluição, que altera a 

composição das águas residuais afluentes à ETAR na medida em que esta depende da concentração 

dos diversos parâmetros e componentes orgânicas das águas, um outro aspecto importante é a 

forma como o clima pode afectar as reações químicas e o metabolismo dos microrganismos. 

Alterações do metabolismo dos microrganismos podem modificar a composição das águas residuais. 

Alterando a temperatura, altera-se a cinética das reações bioquímicas que têm lugar no interior dos 

coletores e dos órgãos de tratamento das ETAR. 

A composição das águas residuais varia bastante mas, considerando uma água residual doméstica 

proveniente de uma zona urbana, seria de esperar que a sua composição fosse relativamente 

homogénea. Diversas campanhas de amostragem permitiram estabelecer uma composição típica 

para as águas residuais domésticas. No Quadro 3.1 apresentam-se, segundo Metcalf & Eddy (2003), 
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três categorias diferentes da composição típica das água residuais domésticas brutas afluentes às 

ETAR, considerando as águas residuais como fracas, moderadas e fortes. 

Quadro 3.1 - Composição típica das águas residuais domésticas (Metcalf & Eddy, 2003). 

 

Os diferentes tipos de águas residuais considerados dependem fundamentalmente do grau de 

diluição dos efluentes de origem doméstica, devido à maior ou menor presença de águas com origem 

pluvial e, consequentemente, da concentração de poluentes nas águas residuais. No Quadro 3.2 

apresentam-se algumas relações típicas entre diversos parâmetros, também em águas residuais 

domésticas. 

Quadro 3.2 - Relações típicas em águas residuais domésticas (Henze et al.,1997). 

 

As relações entre os parâmetros das águas residuais de origem doméstica, permitem que dispondo 

apenas dos valores das concentrações de alguns dos poluentes, se possa estimar a concentração de 

outros.  

3.3.3.  Tratamento das Águas Residuais 

As ETAR permitem transformar as águas residuais afluentes aos sistemas de tratamento em 

efluentes tratados, retirando-lhes uma parte significativa das substâncias poluentes, que, de outra 

forma, poderiam prejudicar a qualidade das águas do meio receptor hídrico, o ambiente e a saúde 

pública. 

 

Quadro 1 – Composição típica de águas residuais domésticas afluentes à ETAR (adaptado de Metcalf 

& Eddy 2002) 

PARÂMETRO UNIDADE FRACAS MODERADAS FORTES 

SST mg/l 100 220 350 

CQO mg/l 110 220 400 

CBO5 mg/l 250 500 1000 

TOC mg/l 80 160 290 

Nt mg/l 20 40 85 

Pt mg/l 4 8 15 

Sulfatos mg/l 20 30 50 

Alcalinidade (CaCO3) mg/l 50 100 200 

Óleos e gorduras mg/l 50 100 150 

Coliformes totais  NMP/100ml 106 a 107 107 a 108 107 a109 

 

Quadro 2 – Relações típicas nas águas residuais domésticas afluentes à ETAR (adaptado de Henze et 

al.,1997) 

RELAÇÃO REDUZIDAS TÍPICAS ELEVADAS 

CQO/CBO 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,5 

CQO/ Nt 6-8 8-12 12-16 

CQO/ Pt 20-35 35-45 45-60 

CBO/ Nt 3-4 4-6 6-8 

CBO/ Pt 10-15 15-20 20-30 

CQO/SSV 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-2,0 

SSV/SST 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-0,9 

CQO/TOC  2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 
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O funcionamento das ETAR depende geralmente de uma sequência de operações e processos 

unitários de tratamento. Processos físicos, físico-químicos e biológicos. Estes processos, que incluem 

algumas reações químicas e diversas transformações devidas ao metabolismo dos microrganismos 

presentes, são por sua vez afectados pelas condições ambientais. Os processos de tratamento são 

portanto sensíveis às condições do clima e o seu rendimento pode vir a modificar-se com alterações 

climáticas.  

Nos processos de tratamento que têm lugar na ETAR, utilizam-se normalmente energia e reagentes e 

produzem-se, além dos efluentes tratados, água reutilizável, lamas, biogás, energia eléctrica e outros 

subprodutos do tratamento.  

Existem vários níveis de tratamento das águas residuais. Classificam-se normalmente os diversos 

níveis de tratamento em pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário e tratamento 

terciário ou de afinação. O pré-tratamento inclui a remoção dos resíduos sólidos mais grosseiros, da 

areia e de óleos e gorduras. O tratamento primário refere-se geralmente a sedimentação de uma 

parte substancial dos sólidos em suspensão. O tratamento biológico é a transformação da poluição 

presente nas águas residuais em biomassa de microrganismos. O tratamento terciário, avançado ou 

de afinação, refere-se usualmente à remoção de nutrientes, substâncias não biodegradáveis e 

eventualmente a processos desinfeção das águas residuais.  

Nos sistemas de pré-tramento mais comuns, o caudal que se pretende tratar atravessa grades ou 

barras verticais onde ficam retidos os materiais sólidos de maior dimensão. De seguida, o líquido 

atravessa tanques onde a velocidade de passagem da água é suficientemente lenta para que as 

areias caiam e se depositem no fundo dos tanques por ação da gravidade e possam ser depois 

retiradas. Também os óleos e gorduras presentes nas águas residuais são retirados. Usualmente 

injeta-se ar na massa líquida e as gorduras em contacto com as pequenas bolhas de ar formam 

espumas e emulsões que flutuam e que podem ser retiradas das águas residuais à superfície dos 

tanques.  

O tratamento primário das águas residuais consiste geralmente numa decantação gravítica ou 

sedimentação. A sedimentação permite separar as partículas mais pesadas que se encontram em 

suspensão. Tem normalmente lugar em grandes tanques ou bacias de retenção, denominados 

decantadores primários.  

No tratamento primário, o caudal que se pretende tratar atravessa os decantadores com uma baixa 

velocidade. O tempo de retenção no interior do tanque é suficientemente longo para que uma parte 

substancial dos sólidos em suspensão acabe por decantar. Os sólidos decantados são desta forma 

separados do efluente clarificado. Os sólidos em suspensão decantados ficam acumulados no fundo 

do tanque sob a forma de lamas primárias. No tratamento das águas residuais municipais, 

geralmente efluentes domésticos provenientes das zonas urbanas residenciais, o tratamento primário 

permite remover, cerca de 20 a 35% da CBO5 e 50 a 70% dos SST.  



 

79 

No tratamento secundário, que consiste geralmente numa oxidação biológica da matéria orgânica, 

intervêm microrganismos que se alimentam dos nutrientes presentes na água residual e que os 

incorporam na sua própria biomassa. Transformam desta forma parte da matéria que se encontrava 

dissolvida nas águas residuais, em matéria particulada constituída por flocos biológicos ou por 

biofilme contendo as células dos microrganismos. Este material celular, proveniente da biomassa dos 

microrganismos presentes nas águas residuais, coalesce e agrega-se entre si sob a forma de 

pequenos flocos. De seguida, num processo que se denomina decantação secundária, os flocos 

biológicos ou o biofilme são separados do restante líquido por sedimentação. Este processo tem lugar 

em tanques muito parecidos com os decantadores primários mas de dimensão maior, porque os 

flocos biológicos são leves e decantam lentamente.  

Os processos biológicos para tratamento dos efluentes baseiam-se fundamentalmente na aceleração 

de processos naturais de depuração, mediante a obtenção de condições adequadas à degradação 

biológica de algumas substâncias poluentes, e na criação de condições que proporcionem a sua 

separação. 

Um dos aspectos mais importantes nos sistemas de tratamento biológico é que parte da biomassa 

separada por sedimentação nos decantadores secundários é recirculada para os reatores biológicos. 

Desta forma, no interior dos reatores biológicos garantem-se condições em que a biomassa dos 

microrganismos presentes, responsáveis pela depuração biológica, se encontra suficientemente 

concentrada e adaptada para se alimentar rapidamente da matéria orgânica das águas a tratar. As 

condições de grande concentração da biomassa ativa que se alimenta a partir da matéria orgânica 

presente nas águas residuais sob a forma diluída ou particulada, permite obter eficiências elevadas 

na remoção dos poluentes. 

O principal objetivo do tratamento biológico é remover os componentes orgânicos presentes nas 

águas residuais. A remoção destas substâncias permite evitar que a sua descarga origine um 

consumo excessivo de oxigénio no meio receptor hídrico natural. Na natureza, quando os efluentes 

são descarregados sem qualquer tratamento nos meios hídricos naturais, a degradação da matéria 

orgânica presente vai consumir o oxigénio, que faz falta para a respiração dos organismos aquáticos. 

A menos que se generalize o controlo e o tratamento dos efluentes descarregados nos meios 

hídricos, o aquecimento global tende a prejudicar a qualidade das massas de água que recebem as 

águas residuais. Como a solubilidade do oxigénio depende da temperatura, o aumento da 

temperatura nas massas de água do meio receptor, consequência do aquecimento global, prejudica a 

respectiva qualidade.  A temperaturas mais elevadas acaba por ficar comprometida a capacidade das 

massas de água naturais para oxidarem a matéria orgânica proveniente das descargas de águas 

residuais e manterem níveis de oxigénio dissolvido adequados à respiração dos organismos 

aquáticos. 

Localizado após o tratamento primário, o tratamento secundário permite remover, adicionalmente, 
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CBO5 e sólidos, SST. Uma ETAR com tratamento de nível secundário, corretamente concebida e 

operada, pode facilmente obter um efluente tratado com concentrações inferiores a 20 mg/l de CBO5 

e de SST. 

O tratamento biológico depende muito das condições ambientais, nomeadamente da temperatura, da 

disponibilidade e do tipo de receptor de electrões presente e da solubilidade do O2 na massa líquida, 

razões porque é particularmente sensível às alterações climáticas.  

Existem nas ETAR diversos tipos diferentes de tratamento biológico que são utilizados para a 

transformação da matéria orgânica na biomassa dos microrganismos. Os mais comuns são os 

processos de biomassa suspensa, processos em que flocos de microrganismos estão em suspensão 

no líquido da mistura das águas residuais com as lamas biológicas, também chamado licor misto, 

presente no interior dos tanques de arejamento. Outros processos são os denominados processos de 

biomassa fixa. Nestes, os microrganismos encontram-se no interior de um filme biológico ou biofilme 

que está fixo a um suporte físico, por onde passa o caudal a tratar. 

Os sistemas de lamas activadas constituem um exemplo de um processo de tratamento biológico por 

biomassa em suspensão, e os leitos percoladores e discos biológicos exemplos de processos de 

biomassa fixa. 

Dentro dos tanques que funcionam como reatores biológicos as condições hidráulicas podem variar 

bastante. Nos processos de tratamento biológico de biomassa suspensa existem fundamentalmente 

três tipos principais de reatores ideais básicos: os reatores descontínuos, os reatores de fluxo pistão 

e os reatores de mistura completa. Os reatores descontínuos são conhecidos em inglês como batch 

reator, BR. Trata-se de tanques com agitação mecânica no qual todos os reagentes são introduzidos 

no reator de uma única vez. Em seguida, são misturados e reagem entre si. Após algum tempo, os 

produtos obtidos são descarregados do reator, também de única vez. Os reatores de fluxo pistão são 

semelhantes a condutas ou a canais sem mistura ou agitação onde todas as partículas que os 

atravessam se deslocam com a mesma velocidade e sempre na direção do fluxo. Em inglês são 

conhecidos como plug flow reator ou PFR. Os reatores de mistura completa são tanques agitados, 

sem quaisquer zonas mortas no seu interior, ou com todo o seu volume agitado e que apresentam um 

escoamento contínuo e uma composição uniforme dentro do reator. A composição no efluente à 

saída do reator é igual à composição no seu interior e as reações dão-se a velocidade idêntica em 

todos os pontos. Estes reatores em inglês são denominados Continuous Stirred Tank Reator ou 

CSTR. 

Quando se mencionam reatores descontínuos, de fluxo pistão ou de mistura completa, está-se a 

referir a configurações teóricas de reatores, com as condições associadas a um tipo de escoamento 

ideal. Na prática, nos processos de tratamento biológico de lamas ativadas, existem usualmente 

curto-circuitos hidráulicos, zonas mortas localizadas com velocidades do fluxo reduzidas e verificam-

se normalmente gradientes na concentração da biomassa no seu interior. Ou seja, nem todo o 
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volume interior dos reatores apresenta iguais condições. Na prática, os reatores nunca apresentam 

um comportamento exatamente ideal, mas aproximam-se, em maior ou menor grau, destes tipos 

teóricos ideais de escoamento. 

De uma forma sintética, podemos considerar que no tratamento secundário os microrganismos, quer 

estejam em suspensão nas águas residuais quer em biofilme fixo, recorrem a metabolismos de 

oxidação e de síntese, para se alimentarem da matéria orgânica carbonatada e a transformarem na 

sua própria biomassa ou tecido celular.  Na presença do O2, em condições aeróbias, os 

microrganismos ao desenvolverem mais biomassa libertam também H2O e CO2.  

As bactérias consomem constantemente energia para assegurar o respetivo crescimento e a 

satisfação das necessidades energéticas. O crescimento celular exige o consumo de substrato, de 

nutrientes e de oxigénio, que são transportados do exterior, através da parede celular, para o interior 

da célula, num processo que origina o crescimento da biomassa celular com consumo de energia, a 

Figura 3.1 representa este processo de forma simplificada. 

 
Figura 3.1 - Crescimento da biomassa (adaptada de Jeppsson, 1996). 

A Figura 3.1 evidencia que a presença de substrato, de nutrientes e de oxigénio são necessários para 

criar as condições adequadas para alimentar os microrganismos presentes na biomassa ativa do 

reator biológico, produzir novas células e permitir a atividade bacteriana ou seja, a presença destas 

substâncias no licor misto no interior do reator biológico origina, com a atividade bacteriana, mais 

biomassa e consumo de energia. 

Os microrganismos presentes nos processos de tratamento biológico incluem bactérias heterotróficas 

e autotróficas, protozoários, rotíferos e outros organismos que podem provocar problemas funcionais 

nas ETAR. Para se desenvolverem e se reproduzirem, os microrganismos necessitam de energia, 

fonte de carbono e nutrientes. O carbono necessário para a síntese de novo material celular é 

retirado da matéria orgânica ou do CO2 presente nas águas residuais, bem como são também 

retirados das águas os nutrientes orgânicos e inorgânicos necessários ao crescimento celular. 

Os nutrientes orgânicos, também designados por factores de crescimento, não podem ser 
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sintetizados a partir de outras fontes de carbono e correspondem aos aminoácidos, azoto orgânico e 

vitaminas. Os nutrientes inorgânicos, como o azoto, o fósforo, o enxofre e algumas substâncias como 

o cálcio, magnésio e o cobre, são também necessários ao desenvolvimento dos microrganismos. A 

sua ausência pode limitar a síntese e o crescimento da biomassa. 

Algumas bactérias são também capazes de armazenar, no seu interior, algum substrato e nutrientes. 

Estas substâncias são retidas no interior das células sob a forma de açucares, de gorduras e de 

polifosfatos. A maior parte das bactérias presentes nas lamas ativadas são bactérias heterotróficas, 

que utilizam o carbono orgânico como substrato, sob a forma de pequenas moléculas orgânicas. 

Existem ainda bactérias autotróficas que utilizam carbono inorgânico como substrato. Estas últimas 

são essenciais à remoção de alguns dos nutrientes presentes nas águas residuais. 

Além do crescimento bacteriano, existe também uma fase de redução do número de bactérias por 

morte e decaimento. Durante o processo de decaimento bacteriano, uma parte do carbono orgânico 

presente na biomassa das bactérias é reutilizado no processo e utilizado novamente no crescimento 

de microrganismos.  

As reações bioquímicas que permitem construir o material celular a partir de substrato orgânico, 

libertam geralmente CO2, H2O e H+ como subprodutos. Com a degradação da matéria orgânica do 

substrato observa-se, paralelamente ao consumo de O2, também um consumo ou remoção de parte 

do NH4 presente nas águas residuais, devido a crescimento bacteriano. 

A expressão (3.6), constitui um exemplo de uma reação bioquímica de formação de biomassa.  

C!"H!"O!N + 0,74NH!! + 8,80O! → 1,74C!H!NO! + 9,30CO! + 4,52H!O + H!!      (3.6) 

Apresenta-se, na expressão (3.6) uma composição típica do material celular (C!H!NO!), formada a 

partir de uma composição típica do substrato (C!"H!"O!N), em ambiente aeróbio (Jeppsson, 1996). 

O tecido celular ou a biomassa dos microrganismos é mais densa que a água e pode ser separada da 

água tratada, sob a forma de flocos ou de filme biológico, por uma operação de sedimentação ou de 

decantação gravítica. Como é sedimentável, a biomassa decantada pode ser retirada sob a forma 

das lamas biológicas. São estas lamas que se encontram geralmente acumuladas no fundo de 

decantadores secundários. 

Os microrganismos necessitam de energia para se desenvolverem e reproduzirem. Para produzir 

energia os organismos autotróficos utilizam a luz ou as reações de oxidação-redução de diversos 

compostos orgânicos ou inorgânicos e os organismos heterotróficos utilizam, na presença de 

oxigénio, o metabolismo respiratório ou, na ausência de oxigénio, o metabolismo fermentativo. A 

fermentação é menos eficiente do que a respiração, em termos energéticos. 

No tratamento biológico, quando o substrato disponível para a biodegradação for completamente 
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consumido, os microrganismos passam então a consumir o próprio material celular ou plasma 

microbiano num processo que se designa de respiração endógena ou de auto-oxidação, que lhes 

permite obter energia para manter as reações celulares. 

Os microrganismos responsáveis pelo tratamento biológico necessitam também de nutrientes cuja 

falta pode limitar a síntese de material celular e o respetivo crescimento. Trata-se de nutrientes 

inorgânicos como o azoto, fósforo, enxofre e alguns metais como o cálcio, magnésio e o cobre e de 

nutrientes orgânicos, como aminoácidos e vitaminas.  

Os nutrientes necessários ao crescimento dos microrganismos encontram-se no substrato, que é 

oxidado na presença de uma espécie oxidante ou receptor de electrões. Em condições aeróbias, a 

espécie oxidante é o oxigénio e o processo corresponde ao metabolismo respiratório, em condições 

anóxicas, os nitratos e nitritos são os receptores de electrões e o processo é a desnitrificação e em 

condições anaeróbias, ocorre a redução do sulfato ou a metanogénese, aliada à fermentação da 

matéria orgânica facilmente biodegradável, resultando na produção de ácidos gordos voláteis.  

Em termos de eficiência energética, é de notar que os diferentes processos da respiração, da 

desnitrificação e da metanogénese, que tem lugar respetivamente em condições aeróbias, anóxicas e 

anaeróbias, vão sendo progressivamente menos eficientes em termos energéticos, apresentando 

taxas de crescimento dos microrganismos sucessivamente inferiores. 

No tratamento biológico, o tempo de permanência dos microrganismos no sistema ou idade das 

lamas é muito importante. A idade das lamas é dada pelo quociente entre a quantidade de sólidos no 

sistema e a massa de sólidos que é removida diariamente. O valor da idade das lamas deve ser 

superior à taxa de crescimento dos microrganismos, para evitar a perda da biomassa responsável 

pelo tratamento. Com idades das lamas superiores a três dias, praticamente toda a CQO 

biodegradável que estava sob a forma de partículas sólidas acaba por ser convertida em CQO 

solúvel. Mas para garantir que se formam flocos biológicos que sedimentem facilmente, a idade das 

lamas deve geralmente ser superior a quatro dias. 

Em certos casos, assegurando tempos de contacto prolongados entre a biomassa e o substrato é 

possível aumentar substancialmente a eficiência do tratamento. Fenómenos como a aclimatação e a 

adaptação da biomassa podem constituir factores importantes para aumentar a degradação do 

substrato. São diversos os autores que referem que o rendimento dos processos de tratamento 

biológico pode ser significativamente melhorado pela adaptação prévia da biomassa (Callely et al., 

1977; Chung e Walter, 1986; Daiger e Grady, 1982; Meinck et al.,1977; Schonborn, 1986; 

Eckenfelder, 1989; Senthilnathan e Ganczarczyk, 1989; Santana et al., 1990 e Catallo e Portier, 

1992). 

Após o pré-tratamento, o tratamento primário e o tratamento secundário segue-se em algumas ETAR 

uma etapa adicional de tratamento terciário. O principal objetivo do tratamento terciário tem sido o de 
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remover alguns dos nutrientes presentes nas águas residuais, para evitar que sua descarga origine 

situações de eutrofização das massas de água naturais, com um crescimento descontrolado de algas 

e o consumo excessivo do oxigénio presente no meio receptor, levando à morte da fauna aquática.  

Ao longo do último século, os sistemas de tratamento por lamas ativadas foram-se tornando 

progressivamente mais eficientes, inicialmente na remoção da matéria orgânica carbonácea, com 

recurso ao tratamento secundário e, posteriormente, também na remoção do azoto e do fósforo 

presentes nas águas residuais por processos de tratamento terciário. 

A remoção de nutrientes pode ser realizada por diversos processos. Os mais correntemente 

utilizados são processos biológicos e a adição de reagentes para se obter precipitação química. Os 

processos biológicos, relativamente aos processos de remoção de nutrientes por precipitação 

química, reduzem o consumo de produtos químicos, melhoram a capacidade de sedimentação das 

lamas e reduzem a sua produção, diminuindo ainda as necessidades de oxigénio na zona aeróbia, o 

que pode contribuir para reduzir os encargos em energia (Ferreira, 2006). Em seguida descrevem-se, 

de forma necessariamente muito resumida, os processos mais usuais de remoção biológica de azoto 

e de fósforo. 

Dos diversos processos de remoção do azoto das águas residuais o processo de remoção biológica 

do azoto é um dos mais utilizados. É um processo muito estável e de grande fiabilidade, de controlo 

relativamente fácil, que não necessita de grandes áreas e que é relativamente pouco dispendioso 

(Metcalf e Eddy, 2003).   

A remoção do azoto presente nas águas residuais inclui duas etapas principais: a nitrificação e a 

desnitrificação. Consiste em processos biológicos que degradam as diversas formas azotadas e 

levam à formação de azoto gasoso, N2, como produto final, que se liberta para a atmosfera e que é 

uma forma ambientalmente inofensiva. 

A nitrificação é geralmente realizada por microrganismos autotróficos ou mixotróficos e constitui a 

primeira etapa na remoção de compostos de azoto nas ETAR. Trata-se de um processo em duas 

etapas: transformação do azoto amoniacal, NH4
+, em nitrito, NO2

-, e deste em nitrato , NO3
-. O azoto 

amoniacal solúvel, NH4
+, serve de fonte de energia e de nutriente para um grupo especial de 

microrganismos. 

A nitrificação convencional é obtida com uma fonte de carbono inorgânica, geralmente o dióxido de 

carbono, CO2, e energia proveniente da oxidação de substratos inorgânicos como o azoto amoniacal 

NH4
+, a amónia, NH3 e o nitrito NO2

-. Assim, a amónia é oxidada em duas etapas pelos 

microrganismos nitrificantes, via nitrito, a nitrato. 

A oxidação da amónia a nitrito, nitritação, é geralmente atribuída aos microrganismos dos grupos 

Nitrosomonas (Nitrosomonas europaea), Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus e Nitrosovibrio, 

enquanto que a oxidação do nitrito a nitrato, nitratação, é realizada pelas Nitrobacter (Nitrobacter 
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agilis), Nitrococcus, Nitrospira e Nitrospina (Van Loosdrecht e Jetten, 1998 e Hagopian e Riley, 1998). 

Os dois principais grupos de microrganismos envolvidos no processo, Nitrosomonas e Nitrobacter, 

são aeróbios obrigatórios, que utilizam preferêncialmente o dióxido de carbono como fonte de 

carbono. A faixa de pH ótima recomendada é entre pH 7 a pH 9 (Henze et al.,  1997). 

Usando o azoto amoniacal como fonte de energia, o primeiro passo da oxidação pode ser descrito 

pela equação (3.7). 

NH!! + 1,5O! → NO!! + !H!O+ 2H!   (3.7) 

o segundo passo, da oxidação do nitrito a nitrato, pode ser descrito pela equação (3.8).  

NO!! + 0,5O! → NO!!     (3.8) 

Como as reações das equações (3.7) e (3.8) libertam muito pouca energia, o crescimento das 

bactérias nitrificantes é relativamente lento e apresenta um rendimento bastante moderado. Este 

problema da eficiência ser relativamente moderada, constitui um problema fundamental com que nos 

deparamos na gestão das ETAR, nos processos de tratamento biológico para a remoção dos 

nutrientes. 

Para efeitos de simplificação da descrição matemática do processo da nitrificação nos modelos 

matemáticos das ETAR, a nitrificação é normalmente representada como tendo lugar numa única 

etapa de acordo com a equação (3.9).  

NH!! + 1,86O! + 1,98HCO!! → 0,20C!H!NO! + 0,98NO!! + 1,88H!CO! + 1,04H!O   (3.9) 

A forma química do bicarbonato, HCO3
-, é a forma em que se encontra o CO2 solúvel no intervalo de 

pH entre 5 e 9. Existe um consumo de alcalinidade associado à oxidação do NH4
+ o que em algumas 

ETAR pode obrigar à adição de cal para correção do pH. 

A desnitrificação compreende a última etapa para a remoção do azoto por via biológica, sendo 

representada pela redução do nitrato, NO3
-, a azoto gasoso, N2, usando o nitrato em vez do oxigénio 

como agente oxidante. Esta conversão possui muitos intermediários, tais como o ácido nitroso, HNO2, 

monóxido de nitrogênio, NO e óxido nitroso, N2O. É um processo que requer a presença de um dador 

de eletrões, o qual pode ser ou material orgânico ou composto reduzido. 

Os principais factores responsáveis pelo controlo do processo de desnitrificação são: temperatura, 

pH, OD, natureza da fonte de carbono, concentração de nitrato, tempo de retenção celular e presença 

de substâncias tóxicas (Metcalf & Eddy, 2003). 

O processo é conduzido por microrganismos heterotróficos e ocorre porque algumas bactérias na 

ausência se oxigénio, ou seja em condições anóxicas, conseguem utilizar o nitrato no processo de 
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oxidação. Quando existe oxigénio presente, estas bactérias preferem utilizar o oxigénio em vez do 

nitrato, e a desnitrificação deixa de se verificar. Portanto, para se assegurar que as condições são 

adequadas à desnitrificação, deve-se garantir uma etapa de tratamento em condições anóxicas.  

Como exemplos de microrganismos envolvidos no processo de desnitrificação podem ser citados: 

Achromobacter, Brevibacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas 

e Spirillum (Filho, 2011). A desnitrificação pode ser descrita de forma simplificada pela equação 

(3.10).  

5C!H!"O! + 24NO!! → 12N! + 24HCO!! + 6CO! + 18H!O   (3.10) 

As bactérias desnitrificantes utilizam um substrato orgânico (C18H19O9N) e o azoto amoniacal (NH4
+), 

presente nas águas residuais, para sintetizar o material celular com um rendimento médio do 

processo de cerca de 0,47 gramas de biomassa, por cada grama de substrato consumido, conforme 

a equação (3.11) (Jeppson, 1996). 

0,61!C!"H!"O!N+ 4,54!NO!! + 0,39!NH!! + 4,15!H! →    

C!H!NO! + 2,27!N! + 6,70!CO! + 5,12!H!O   (3.11) 

Um aspecto muito importante para que se possam assegurar bons rendimentos é garantir-se que a 

relação entre o carbono e o azoto (relação C/N) se encontra dentro de limites aceitáveis. Na prática, 

numa ETAR típica, para o tratamento de águas residuais municipais deve assegurar-se que a relação 

C/N deve ser superior a 8 ou 9 g CQO/g N (Carstensen, 1994). 

Outro processo de tratamento terciário para remoção de nutrientes das águas residuais é a remoção 

do fósforo. O processo de remoção de fósforo nas águas residuais pode ser realizado por tratamento 

físico-químico, com precipitação do fósforo, ou por remoção biológica, recorrendo a microrganismos 

que, em determinadas condições ambientais, conseguem armazenar no seu material celular mais 

fósforo do que aquele que necessitam. Desta forma, em alternativa aos métodos físico-químicos, 

foram desenvolvidos mais recentemente processos biológicos também para remoção do fósforo.  

O fósforo aparece nas águas residuais sob a forma de ortofosfatos, PO4
-3, e H3PO4, polifosfatos, 

P2O7, e outros compostos orgânicos, contendo fósforo. Os polifosfatos e os compostos orgânicos 

representam cerca de 70% do fósforo presente nos efluentes (Metcalf & Eddy, 2003). Os 

microrganismos utilizam o fósforo na síntese celular e no transporte de energia e no tratamento 

biológico removem cerca de 10 a 30% do fósforo presente no afluente à ETAR.  

Em determinadas condições aeróbicas, alguns microrganismos podem acumular mais fósforo do que 

necessitam. Estes microrganismos acumuladores de fósforo, capazes de um chamado consumo de 



 

87 

luxo e da consequente acumulação extraordinária de fósforo, são designados por bio-P-bactérias ou 

PAO do inglês phosphorus accumulating organisms. Os principais acumuladores de fósforo 

pertencem normalmente ao género Acinectobacter (Metcalf & Eddy, 2003).  

Uma remoção biológica mais eficiente de fósforo pode ser conseguida, num processo sequencial, em 

que se obtêm condições para o desenvolvimento dos organismos PAO, acumuladores de fósforo. O 

fósforo acumulado no material celular pode ser posteriormente libertado pelos microrganismos, em 

condições anóxicas.  

O sistema de tratamento biológico destinado a efetuar a remoção do fósforo pode incluir um reator 

anaeróbio inicial, seguido de um reator aeróbio e de um decantador secundário a jusante, onde são 

retiradas do sistema as lamas compostas por células enriquecidas com polifosfatos. 

No reator anaeróbio são criadas condições que favorecem o desenvolvimento dos microrganismos 

acumuladores de fósforo em que um substrato orgânico, lentamente biodegradável, vai sendo 

fermentado para garantir a formação de ácidos gordos voláteis, AGV. Estes ácidos são depois 

assimilados e acumulados nas células dos microrganismos que armazenam fósforo, sob a forma de 

PHB (polihidroxiburitanos). Durante este processo, os microrganismos consomem energia pela 

quebra das pontes fosfatadas existentes no interior do tecido celular (nas cadeias polifosfatadas 

inorgânicas) que são hidrolisadas: a adenosina trifosfato, ATP, é convertida a adenosina difosfato, 

ADP, libertando fósforo que fica em solução. A libertação de fósforo associada à remoção e 

armazenamento dos AGV é referida como libertação primária.  

No reator aeróbio, os PHB que foram previamente armazenados são depois oxidados para se obter 

energia e carbono. Com este processo produz-se glicogénio e um hidrato de carbono do tipo 

(C6H10O5)x, que é usado no crescimento de nova biomassa. A energia libertada é usada para formar 

pontes polifosfatadas (ou seja, para converter ADP a ATP, com a captura de 7,4 kcal/mole), que 

ficam armazenadas no interior das células.  

Os ortofosfatos solúveis são absorvidos sob a forma de cadeias polifosfatadas inorgânicas, como 

mecanismo de defesa para que, caso venham a ocorrer novas condições anaeróbias, os 

microrganismos possam sobreviver. Desta forma, os organismos poderão voltar a sintetizar 

polifosfatos e a produzir a energia necessária à assimilação dos AGV. Neste reator, a concentração 

em OD deverá ser superior a 1 mg/L. Por cada 1 g de fósforo removido são consumidos cerca de 10 

g de CQO.  

A remoção biológica de fósforo requer a presença de magnésio, potássio e cálcio, sendo fortemente 

limitada para valores de pH inferiores a 6,5 (Ferreira, 2006). Os organismos acumuladores de fósforo 

formam flocos muito densos, facilmente sedimentáveis e o seu desenvolvimento no reator anaeróbico 

depende da presença dos AGV disponíveis para assimilação. Da quantidade de AGV depende a 

quantidade de fósforo armazenada pelos microrganismos.  
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Em condições aeróbias, anóxicas ou anaeróbias ocorrem diferentes processos. No Quadro 3.3 

apresenta-se uma síntese dos principais processos de transformação da matéria orgânica na massa 

líquida, em função das condições em que ocorrem, incluindo o nome da reação, fonte de carbono, 

dadores de electrões, produtos da reação e rendimento. 

Quadro 3.3 - Transformação da matéria orgânica nas águas residuais (adaptado de Gray, 2004). 

 

De entre as diversas soluções que foram sendo desenvolvidas para tratamento das águas residuais 

domésticas em ETAR, os sistemas de tratamento biológico por lamas ativadas foram tendo uma 

importância cada vez maior. As diferentes condições aeróbias, anóxicas e anaeróbias podem ser 

encontradas no interior dos sistemas de tratamento por lamas ativadas. 

Tendo em atenção a maior importância relativa dos processos de tratamento biológico por lamas 

ativadas, nomeadamente quando se tratam de sistemas de tratamento de águas residuais de maiores 

dimensões entende-se, nesta tese, dar atenção particular a estes processos de tratamento.  

Pesou também na decisão de descrever em detalhe os sistemas de lamas ativadas a) o facto de 

estes sistemas serem muito utilizados em Portugal, b) dos modelos matemáticos de simulação do 

desempenho dos sistemas de tratamento por lamas ativadas estarem mais desenvolvidos que os dos 

Quadro 3 – Principais processos de transformação da matéria orgânica na massa líquida (adaptado de 
Gray, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições 

 

Bactérias 

 

Nome da 

reação 

Fonte de 

carbono 

Dador de 

electrões 

Receptor 

de 

electrões 

Produtos da 

reação 

Rendimento 

da reação 

Aeróbias 

 

Heterotróficos 

aeróbios 

Oxidação 

aeróbia 

 

Matéria 

orgânica 

 

Matéria 

orgânica 

 

O2 

 

Novas células, 

CO2 ,  H2O 

0,4 g VSS/ 

g CQO 

Autotróficos 

aeróbios 

 

Nitrificação 

 

CO2 

 

NH4  

NO2 

 

O2 

 

Novas células, 

NO2 , NO3 

0,12 g VSS/ 

g NH4-N 

Autotróficos 

aeróbios 

 

Oxidação do 

enxofre 

 

CO2 

 

H2S 

S  

S2O3
2- 

O2 

 

SO4
2-  

Anóxicas 

 

Heterotróficos 

facultativos 

 

Desnitrificação 

 

Matéria 

orgânica 

Matéria 

orgânica 

NO2  

NO3 

Novas células,  

CO2, N2 , H2O 

0,3 g VSS/ 

g CQO 

Anaeróbias 

 

Heterotróficos 

anaeróbios 

 

Fermentação 

ácida 

Matéria 

orgânica 

Matéria 

orgânica 

Matéria 

orgânica 

AGV 

 

0,06 g VSS/ 

g CQO 

Redução do 

sulfato 

 

Matéria 

orgânica 

 

Matéria 

orgânica 

 

SO4 

 

CO2 , H2S 

, H2O 

 

Metanogénese 

 

Matéria 

orgânica 

AGV  CO2 

 

CH4  

 

0,05 g VSS/ 

g CQO 
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restantes tratamentos, e c) de serem o tipo de tratamento aplicado nos casos de estudo da presente 

tese. 

3.3.4.  Tratamento Biológico por Lamas Ativadas 

Desde que, no ano de 1882, Angus Smith realizou os primeiros trabalhos experimentais em que 

injetou ar em fossas sépticas para diminuir os problemas de odores, que os sistemas de tratamento 

biológico das águas residuais por lamas ativadas evoluíram muito (Metcalf & Eddy, 2003).  

Nas ETAR de média e de grande dimensão, dedicadas ao tratamento das águas residuais 

domésticas, têm sido os sistemas de tratamento biológico por biomassa em suspensão de lamas 

ativadas que têm vindo a ser os mais utilizados. Estas soluções de tratamento têm sido 

predominantes relativamente às outras soluções de tratamento biológico, como os sistemas de 

biomassa fixa. Entre estes, os mais usuais são os sistemas por biofilmes em leitos percoladores, 

biofiltração ou discos biológicos, onde os microrganismos responsáveis pelo tratamento crescem fixos 

a um meio de suporte físico. De entre os diversos sistemas de lamas activadas, destacam-se os 

sistemas convencionais com tanques e arejamento e as valas de oxidação. 

Os processos de tratamento biológico por lamas ativadas encontram-se por todo o mundo e utilizam-

se em muitas instalações, desde estações compactas para tratar os efluentes de uma única 

habitação, até grandes ETAR municipais de áreas urbanas muito extensas que tratam caudais 

superiores a 5x106 m3/d (Grady et al., 1999). 

Ao longo de quase um século de história, os sistemas de tratamento biológico por lamas ativadas 

foram aumentando a sua capacidade de tratamento, desde a simples remoção da matéria orgânica 

carbonácea, até aos sofisticados sistemas integrados atuais, capazes de promover a remoção 

conjunta de matéria carbonácea, de azoto e de fósforo.  

Inicialmente, os sistemas de lamas ativadas foram concebidos para remover das águas residuais 

sólidos e matéria orgânica carbonácea. Estes sistemas destinavam-se ao tratamento de águas 

residuais para cumprir objetivos de descarga que incluíam apenas os sólidos em suspensão, SST e a 

carência bioquímica em oxigénio ao quinto dia, CBO5 .  

Mais tarde, já no final dos anos 60, os regulamentos de descarga passaram a contemplar em, 

determinadas situações, também limites nas concentrações de azoto nomeadamente de nitrito, NO2 e 

de nitrato, NO3 pelo que os sistemas de lamas ativadas tornaram-se mais sofisticados e evoluídos. As 

lamas ativadas destinadas ao tratamento terciário, com remoção de azoto, passaram a ser cada vez 

mais frequentes (Gujer, 2010). 

Posteriormente, passaram a utilizar-se também sistemas de lamas ativadas para a remoção biológica 

do fósforo. A primeira observação da remoção extraordinária de fósforo nas lamas ativadas, para 
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além das necessidades metabólicas normais associadas ao crescimento da biomassa, data de 1955, 

e foi realizada pela equipa de Greenburg. Trabalhos posteriores vieram demonstrar o funcionamento 

de um mecanismo de remoção extraordinária de fósforo que veio a ser conhecido por consumo de 

luxo. Este consumo extraordinário é realizado pelos microrganismos que acumulam fósforo, ou 

organismos PAO (phosphorus acumulating organisms) e conduziram à primeira patente do processo 

Phostrip. Este processo associa a remoção biológica do fósforo com a precipitação química 

(Greenburg et al. (1955); de Srinath et al. (1959); Sharpiro (1965); Levin e Shapiro (1965) e Levin 

(1970), citados em Makinia, 2010). 

Nas ETAR existem diferentes tipos de microrganismos, mas nos processos de tratamento biológico 

por lamas ativadas as bactérias têm um papel fundamental e os outros organismos como os fungos, 

as algas e os protozoários, têm uma importância secundária. Os microrganismos que se encontram 

no interior dos reatores biológicos onde tem lugar a etapa mais importante do tratamento secundário 

das águas residuais, são basicamente os mesmos microrganismos que estão presentes nas águas 

residuais afluentes à ETAR ou no meio receptor, onde são descarregados os efluentes tratados. As 

espécies predominantes de bactérias que se podem encontrar em ETAR de lamas ativadas variam 

em função da composição das águas residuais, das componentes da ETAR e da sua operação 

(Jeppsson, 1996). 

Nos processos de lamas ativadas, os microrganismos mantêm-se em suspensão num reator biológico 

através de sistemas que garantem a agitação e o arejamento da massa líquida, promovendo o 

contacto entre os microrganismos e o substrato de que estes se alimentam. Os microrganismos 

crescem e aglutinam-se, formando flocos biológicos a que se chamam lamas ativadas. A mistura das 

águas residuais com as lamas activadas é denominada licor misto e as lamas biológicas formadas 

são posteriormente removidas por sedimentação em decantador secundário. 

À tendência natural dos microrganismos se agregarem, por fenómenos de colisão e de divisão 

celular, chama-se biofloculação e envolve e microestrutura e a macroestrutura das lamas ativadas. 

Na microestrutura, a formação dos flocos deve-se à formação de pontes de polímeros extracelulares, 

e, na macroestrutura, deve-se ao crescimento de organismos filamentosos. Estes constituem uma 

estrutura ou rede onde as bactérias coalescem e se conseguem agregar para formar flocos. Cria-se 

uma malha que funciona como filtro, e que retém as partículas dispersas.  

Em situações de turbulência elevada, os flocos criados pela microestrutura das lamas ativadas são 

mais quebradiços e os resultantes da agregação provocada pelos microrganismos filamentosos são 

mais resistentes e originam um efluente final de melhor qualidade. Uma lama com boas condições de 

decantabilidade apresenta normalmente um crescimento equilibrado dos organismos responsáveis 

quer pela microestrutura, quer pela macroestrutura das lamas ativadas, o que se traduz em boas 

características de floculação. 

Os testes de sedimentabilidade das lamas são baseados no volume ocupado após um determinado 
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período de sedimentação, ou na velocidade da interface de separação sólido/líquido, durante a fase 

de decantação das lamas.  

Para controlar os sistemas de lamas ativadas utilizam-se diversos testes que são bons indicadores da 

eficiência do processo e da boa decantabilidade das lamas. Destaca-se, em particular, o índice de 

Mohlmann ou índice volúmico das lamas, do inglês sludge volume índex ou SVI, o qual representa o 

volume ocupado por 1 g de lamas depois de 30 minutos de sedimentação. Um valor elevado do SVI 

significa uma menor sedimentabilidade dos flocos. Um índice de Mohlmann, SVI, entre 80 a 120 

mg/L, garante uma boa separação das lamas biológicas.  

No início dos anos 60 começaram a ser divulgados os processos de lamas ativadas destinados à 

remoção do azoto. Wuhrman propõe uma configuração do processo que incluía dois tanques 

sequenciais em série, instalando um compartimento anóxico independente destinado à 

desnitrificação, a jusante do tanque de arejamento onde se dava a nitrificação (Wuhrman, 1962 e 

Wuhrman,1964, citados em Makinia, 2010). 

Na Figura 3.2 apresentam-se em esquema um sistema de lamas ativadas convencional e um sistema 

de nitrificação/desnitrificação, do tipo proposto inicialmente por Wuhrman para a remoção de azoto 

(Ferreira, 2006 e Makinia, 2010). 

 
Figura 3.2 - Configuração do sistema sistema convencional de lamas ativadas e do sistema de 

nitrificação/desnitrificação (adaptada de Ferreira, 2006 e Makinia, 2010). 

O conceito base do processo de nitrificação/desnitrificação em tanques separados sequenciais 

aeróbio e anóxico, proposto inicialmente por Wuhrman, vai sofrer posteriormente evoluções 

sucessivas. O sistema acabou por dar origem, já nos anos 70, ao processo Bardenpho. Este 

processo de tratamento foi testado inicialmente na África do Sul e construído pela primeira vez em 

grandes dimensões na ETAR de Daspoort, em Pretória, e mais tarde na ETAR de Goudkoppies, em 

Joanesburgo. Este sistema continua ainda hoje a ser uma das soluções mais eficientes na remoção 
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do azoto presente nas águas residuais e ambas as ETAR são capazes de remoções de azoto total da 

ordem dos 92 a 95% (Makinia, 2010). Além das elevadas eficiências na remoção de azoto, o 

aproveitamento do oxigénio dos nitratos no processo Bardenpho permite reduzir o arejamento e 

diminui o consumo de energia eléctrica, aproveitando o oxigénio que se liberta para a desnitrificação.  

Na Figura 3.3 apresenta-se esquematicamente o sistema de lamas ativadas pelo processo 

Bardenpho, inicialmente desenvolvido na África do Sul e instalado em grandes unidades de 

tratamento de águas residuais localizadas em zonas urbanas. 

 
Figura 3.3 - Configuração do sistema Bardenpho, especializado na remoção de azoto (adaptada 

de Makinia, 2010). 

O processo Bardenpho foi desenvolvido a partir do processo Modified Ludzack-Ettinger (MLE). Neste, 

a remoção da matéria carbonácea e a nitrificação têm lugar em reatores arejados em que o efluente é 

recirculado para reatores sem arejamento. Cerca de 400% do licor misto (ou mixed liquor suspended 

solids, MLSS) é recirculado e o retorno das lamas ativadas (ou return activated sludge, RAS) 

corresponde a cerca de 100% do caudal afluente.  

No processo MLE, o volume dos reatores não arejados corresponde geralmente a cerca de 40 a 50% 

do volume total, mas existem casos em que com 30% do volume total em reatores não arejados, se 

obtêm já resultados satisfatórios (Wilson e McGettigan, 2006). Conseguem-se obter, com o processo 

MLE, concentrações de azoto total no efluente tratado da ordem dos 5 a 8 mgN/l, sem a necessidade 

de adição de uma fonte de carbono suplementar. Neste processo, quando é necessário assegurar a 

remoção de fósforo recorre-se normalmente a precipitação química, mas o sistema pode ser 

modificado para se obter também remoção biológica do fósforo.  

No processo Bardenpho, desenvolvido posteriormente, adicionou-se ao processo MLE uma zona de 

mistura em condições anaeróbias, para permitir criar as condições adequadas ao crescimento dos 

microrganismos que asseguram a remoção biológica do fósforo. Este processo apresenta, além de 

rendimentos semelhantes aos do processo MLE na remoção do azoto, remoções de fósforo muito 

elevadas, que garantem concentrações no efluente tratado da ordem dos 0,5 a 1 mgPt/l. Para se 

obterem eficiências ainda superiores na remoção do azoto, é possível acrescentar, no processo 

Bardenpho, ainda uma etapa anaeróbia após o arejamento final. No processo Bardenpho, o volume 

anaeróbio ou dos reatores não arejados corresponde, geralmente, a cerca de 50% do volume total 

(Wilson e McGettigan, 2006). 



 

93 

As preocupações e a exigência com a remoção do fósforo foram sendo cada vez mais importantes 

nos sistemas de tratamento. Paralelamente ao desenvolvimento dos sistemas de lamas ativadas com 

nitrificação/desnitrificação, destinados à remoção do azoto, foram sendo desenvolvidos os outros 

sistemas capazes de elevadas eficiências na remoção biológica do fósforo.  

Os trabalhos iniciais de Greenburg et al. (1955) e de Srinath et al. (1959) e mais tarde de Sharpiro 

(1965), baseados no consumo de luxo de fósforo pelos microrganismos PAO, capazes de promover a 

acumulação extraordinária de fósforo deram origem, já nos anos 70, ao processo patenteado 

Phostrip, desenvolvido por Levin (Greenburg et al., 1955; Srinath et al.,1959; Sharpiro, 1965; Levin e 

Shapiro,1965 e Levin, 1970, citados em Makinia, 2010).  

O processo Phostrip combina a remoção biológica do fósforo em reatores biologicos com zonas 

anaeróbias e zonas arejadas, com uma etapa de precipitação química do fósforo e permite obter 

remoções muito elevadas do fósforo, da ordem dos cerca de 90%. Na Figura 3.4 apresenta-se um 

esquema da configuração do sistema de lamas activadas do tipo Phostrip, especializado na remoção 

de fósforo.  

 
Figura 3.4 - Configuração do sistema Phostrip, especializado na remoção de fósforo (adaptada 

de Makinia, 2010). 

Posteriormente, foram sendo utilizados sistemas cada vez mais sofisticados que incluem alguns 

órgãos específicos destinados à remoção do carbono, nitrificação, desnitrificação, precipitação 

química, acumulação de fósforo, libertação de fósforo e decantação.  Algumas das soluções 

encontradas incluem o doseamento e a adição de metanol como fonte de carbono. Outras soluções 

de tratamento incluem diversas recirculações internas das lamas e do licor misto, e algumas tanques 

com zonas específicas que podem funcionar alternativamente como zonas anóxicas ou zonas 

arejadas.  

Alguns dos sistemas de lamas ativadas mais recentes são mesmo bastante sofisticados. Alguns 

apresentam circuitos independentes onde são criadas condições que permitem a adaptação e a 

intensificação de biomassa. Estes sistemas paralelos são específicamente concebidos para produzir 

uma população de microrganismos nitrificantes, que são depois utilizados nos reatores do sistema 
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principal.  

Um exemplo de um sistema moderno de lamas ativadas, muito eficiente mas relativamente 

sofisticado, é o processo InNitri. Este processo combina um sistema principal de tratamento das 

águas residuais por lamas ativadas, num outro sistema independente, com um tanque de arejamento 

e um decantador. O sistema independente permite a oxidação do amoníaco presente no retorno da 

desidratação e a alimentação, a temperaturas mais elevadas, de uma população enriquecida em 

bactérias nitrificantes. Estas bactérias alimentam depois o circuito principal, mantendo o sistema a 

funcionar, sempre com eficiências muito elevadas da remoção de azoto. O processo InNitri tem vindo 

a ser muito utilizado para assegurar a nitrificação em climas mais frios (Kos et al., 2000). Na Figura 

3.5 apresenta-se um esquema da configuração do sistema de lamas activadas do tipo processo 

InNitri, que assegura condições de nitrificação eficientes. 

 
Figura 3.5 - Configuração do processo InNitri com circuito independente para produção de 

nitrificantes (adaptada de Makinia, 2010). 

Os sistemas de lamas ativadas têm vindo a evoluir recentemente para soluções de concepção ainda 

mais sofisticadas e flexíveis, que permitem numa mesma instalação ter diferentes modos de 

funcionamento alternativos. Um exemplo é a ETAR de Viena de Áustria, com três modos alternativos 

de funcionamento.  

Os diferentes modos alternativos de funcionamento da ETAR de Viena de Áustria incluem um modo 

no sistema Hybrid, um modo em sistema Bypass e um modo de operação convencional, esta última 

com dois estádios de nitrificação e desnitrificação (Müller-Rechberger et al. 2001). O modo do 

sistema Hybrid funciona preferéncialmente em tempo seco, quando o caudal afluente origina cargas 

hidráulicas compatíveis com o primeiro estágio do tratamento. Se o caudal afluente for superior a 

esse limite máximo, uma parte desse caudal é enviada diretamente para o segundo estágio de 

tratamento, com uma capacidade superior em 50% à do primeiro estágio. Num outro modo, no modo 

do sistema em Bypass, independentemente das condições de afluência serem ou não de tempo seco, 

uma parte do caudal afluente é enviada diretamente para o segundo estágio de tratamento, sem 

passar pelo primeiro estágio, situado a montante.  

Em condições normais de funcionamento, as lamas em excesso são descarregadas apenas do 

primeiro estágio de tratamento. As lamas em excesso provenientes do segundo estágio, ricas em 

bactérias nitrificantes, são bombadas para o estágio inicial promovendo também aí uma etapa de 
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nitrificação adicional. O segundo estágio do tratamento biológico encontra-se subdividido em três 

compartimentos contíguos, em cascata. No primeiro compartimento, com cerca de 15% do volume 

total, são criadas condições que promovem a desnitrificação, enquanto que os segundo e terceiro 

compartimentos constituem tanques de circulação com zonas arejadas e anóxicas, que permitem 

simultaneamente a nitrificação e desnitrificação (Papp e Zelinka, 2007; Wett et al., 2007 e Makinia, 

2010). 

Na Figura 3.6 apresenta-se esquematicamente o sistema de lamas ativadas pelo processo 

Hybrid/Bypass, um dos sistemas mais eficientes quer na remoção de azoto, quer em termos de 

eficiência energética, que se encontra em funcionamento na ETAR de Viena de Áustria. 

 
Figura 3.6 - Configuração do processo Hybrid/Bypass, especializado na remoção de azoto 

(adaptada de Makinia, 2010). 

Recentemente, assiste-se a uma evolução da concepção dos sistemas de tratamento de águas 

residuais por lamas ativadas que tem sido motivada por preocupações crescentes com a 

problemática das alterações climáticas e encargos de energia. Tem-se vindo a sentir no projeto, 

concepção e operação destes sistemas uma grande pressão, no sentido de vir a diminuir 

progressivamente as emissões de GEE, aumentar a eficiência energética das instalações, reutilizar a 

água tratada e valorizar as lamas e os subprodutos do tratamento.  

Além da pressão que as alterações climáticas está já a criar na procura de soluções mais 

sustentáveis, em termos económicos e ambientais, perspectiva-se que as alterações climáticas 

tendam a criar dificuldades cada vez maiores no funcionamento adequado das ETAR, exigindo que 

sejam realizadas intervenções que permitam a respectiva adaptação. Importa a este propósito 

conhecer quais os efeitos das alterações climáticas no funcionamento das ETAR. Este conhecimento 

é fundamental para que possam ser tomadas as medidas que permitam atenuar os problemas de 

funcionamento previstos e definir as estratégias e as soluções técnicas de adaptação. 

3.4.  Emissões de GEE em ETAR 

Cada vez mais se considera importante e urgente identificar as origens das emissões dos GEE nas 

ETAR e propor processos que permitam controlar e reduzir estas emissões. As ETAR emitem GEE. A 
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síntese do material celular é feita a partir da matéria orgânica presente nas águas residuais, realizada 

pelos microrganismos através dos mecanismos da respiração, da desnitrificação e da metanogénese 

e liberta diversos GEE. Na respiração liberta-se água (H2O) e dióxido de carbono (CO2), na 

desnitrificação liberta-se óxido nitroso (N2O) e nas condições anaeróbias da metanogénese produz-se 

metano (CH4). Como foi referido anteriormente, o N2O e o CH4 são os gases mais significativos em 

termos de efeito de estufa emitidos nas ETAR. 

As águas residuais representaram em Portugal, no ano de 2010, cerca de 3,7% do total das emissões 

de GEE consideradas no país, correspondentes a 2 599 050 tCO2eq (APA, 2012). Já anteriormente, 

no ano 2008, as águas residuais em Portugal, originaram 1 095 000 tCO2eq em emissões de GEE 

(APA, 2010), ano em que no país se produziu um volume total de águas residuais de 448 720 000 m3 

(Mendes, 2010). Com estes valores obtêm-se em Portugal emissões de GEE nas águas residuais de 

cerca de 2,44 kgCO2eq.m-3, valor próximo dos indicados na bibliografia especializada. Com efeito, 

Bani Shahabadi et al. (2005), obtiveram 2,69 kgCO2eq.m-3 e Suwanteep (2010), obteve 2,86 

kgCO2eq.m-3, valores superiores aos referidos por Corominas et al. (2010), de 0,975 kgCO2eq.m-3, 

por Bridl et al. (2008), de 2,2 kgCO2eq.m-3 e por Pagilla et al. (2009), de 1,25 kgCO2eq.m-3.  

As águas residuais não são a principal fonte de GEE. No entanto, o controlo das emissões deverá ser 

transversal a todos os sectores de atividade, pelo que conhecer e controlar as emissões das ETAR, 

contribui para a mitigação das alterações climáticas.  

Bani Shahabadi et al. (2010), estudaram as emissões nas ETAR e referem que em resposta à 

crescente preocupação com as alterações climáticas, aos tratados internacionais e à maior exigência 

na regulação das emissões, a escolha das soluções e dos processos de tratamento utilizados na 

concepção e operação das ETAR, vai ficando progressivamente mais condicionada pelo risco 

associado às emissões de GEE. As emissões das ETAR começam a ser uma preocupação 

fundamental e um problema que importa resolver. 

As emissões das ETAR incluem as emissões na própria instalação e as emissões exteriores. Para 

além das emissões durante as operações e processos de tratamento, de CO2, CH4 e N2O, as ETAR, 

podem ainda contribuir indiretamente para a libertação de CO2 e de CH4, pela utilização da energia 

eléctrica produzida recorrendo à queima de combustíveis fósseis.  

O N2O é um dos principais gases com efeito e estufa e contribui substancialmente para o 

aquecimento global. É emitido por diversas fontes e no caso particular das ETAR a sua emissão está 

diretamente associada aos processos de nitrificação e desnitrificação para remoção do azoto. São 

diversos os estudos que demonstram que o óxido nitroso pode ser emitido em quantidades elevadas 

nos processos de tratamento para a remoção do azoto, que têm lugar durante o tratamento terciário 

(Foley et al., 2010; Kampschreur et al., 2008 e Tallec et al., 2006). 

As emissões de N2O nas ETAR variam muito e dependem bastante da carga orgânica afluente 
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(Schreiber et al., 2009: citado em Samie et al. 2011). Alguns estudos indicam que os valores de 

emissões de N2O podem ser muito significativos e chegar a cerca de 15% do total da carga de azoto 

à entrada da ETAR (Kampschreur et al., 2009 e Ahn et al., 2010). 

A biomassa responsável pelos processos de nitrificação e de desnitrificação pode estar na origem da 

libertação de óxido nitroso, mas segundo Kampschreur et al. (2009), é difícil determinar exatamente a 

contribuição particular de cada um dos processos. Segundo Samie et al. (2011), como ainda não são 

bem conhecidos os mecanismos que levam à acumulação do N2O pelos microrganismos 

responsáveis pela nitrificação, e como falta ainda compreender na integra a cinética deste processo, 

é frequente utilizarem-se modelos que descrevem e que simulam a produção e a libertação do N2O, 

apenas considerando a parte respeitante aos microrganismos responsáveis pela desnitrificação. 

Existem diversos factores que afectam a produção e a libertação de óxido nitroso nas ETAR, como 

sejam a insuficiência de fonte de carbono para a oxidação completa da matéria orgânica, a falta de 

oxigénio dissolvido ou a presença de elevadas concentrações de nitrito.  

Quantidades insuficientes de matéria carbonácea podem originar uma desnitrificação incompleta, 

interromper o processo de oxidação da matéria azotada e promover condições que facilitam a 

produção de óxido nitroso nas ETAR. A presença de baixas concentrações de oxigénio dissolvido 

limita a oxidação e inibe as enzimas responsáveis pelo processo, contribuindo assim também para a 

libertação do óxido nitroso. Na presença de elevadas concentrações de nitrito, é o mecanismo da 

inibição das enzimas a causa principal da libertação de maiores quantidades de óxido nitroso (Samie 

et al., 2011). 

Muitas das abordagens iniciais para estimar as emissões de GEE das ETAR focaram 

fundamentalmente as emissões associadas à remoção de carbono, sem considerarem a influência da 

remoção dos nutrientes (Cakir e Stenstrom, 2005; El-Fadel e Masoud, 2001; Keller e Hartley, 2003; 

Monteith et al., 2005 e Sahely et al., 2006).  

Se não se considerar os processos de remoção dos nutrientes, mas apenas a remoção de carbono, a 

utilização de processos de tratamento por digestão anaeróbia, quer no afluente à ETAR quer no 

tratamento das lamas para o aproveitamento do biogás, parecem ser soluções capazes de reduzir 

substancialmente as emissões das ETAR.  

Mais recentemente, diversos autores consideraram também o efeito da remoção de nutrientes nas 

emissões de GEE dos sistemas de tratamento de águas residuais e propuseram recomendações que 

incluem alterações na concepção e no projeto das ETAR. Surgiram novas soluções alternativas nas 

condições de funcionamento e na operação das ETAR capazes de reduzir substancialmente as 

emissões (Haghighat et al., 2009; Yerushalmi et al., 2009; Bani Shahabadi et al., 2009 e Bani 

Shahabadi et al., 2010). As alterações propostas ajudam a mitigar a emissão de GEE, mantendo a 

qualidade do efluente tratado.  
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Recorda-se que o tratamento biológico anaeróbio das águas residuais não é muito eficiente para se 

obter uma remoção muito completa dos nutrientes presentes nas águas residuais. Em condições 

aeróbias o rendimento dos processos de tratamento é, em regra, muito superior. Importa ainda 

salientar que, após o tratamento das águas residuais, a matéria orgânica, ainda presente no efluente 

tratado, nas lamas e nos subprodutos do tratamento, vai continuar a ser uma fonte de emissão de 

GEE. Remover mais matéria orgânica na ETAR diminui as emissões do efluente tratado no meio 

receptor hídrico natural. 

Haghighat et al., (2009), Yerushalmi et al., (2009) e Bani Shahabadi et al., (2010) sugerem que uma 

parte não negligenciável das emissões de GEE que é devida aos processos biológicos que se 

desenvolvem a partir das águas residuais, tem lugar já a jusante, fora da ETAR. Entendem os autores 

que estas emissões podem vir a ser substancialmente reduzidas ou até mesmo eliminadas, 

recorrendo a condições que permitam assegurar o aumento da eficiência do tratamento nas ETAR. 

Importa portanto vir a ajustar a concepção e as condições operacionais dos sistemas de tratamento 

nas ETAR à redução das emissões. Quando se pretende contribuir para o estudo da mitigação das 

alterações climáticas nas ETAR devem ter-se em consideração, naturalmente, não apenas as 

emissões que têm origem na operação dos processos de tratamento de águas residuais na própria 

ETAR, mas também as emissões que têm origem fora da ETAR. 

Cakir e Stenstrom (2005) comparam a produção de GEE de vários sistemas de tratamento aeróbios e 

anaeróbios e consideram o aproveitamento e as perdas de metano nos efluentes do tratamento e nos 

sólidos provenientes da digestão das lamas. Os autores concluíram que para águas residuais pouco 

concentradas, com menos de 300 mg/l CBOu, os processos aeróbios são os que apresentam 

menores emissões associadas e que, para afluentes à ETAR muito concentrados, os processos de 

tratamento anaeróbios tornam-se mais favoráveis, quando se pretende reduzir as emissões de forma 

mais significativa.  

Segundo os autores, as tecnologias utilizadas para recolher e aproveitar de uma forma económica o 

CH4 dos efluentes do processo podem vir a tornar o tratamento anaeróbio mais favorável em termos 

de emissões para qualquer concentração do afluente à ETAR. Sugerem que para tratar o efluente 

proveniente do tratamento anaeróbio seja utilizada uma etapa posterior de tratamento aeróbio, que 

oxide completamente o metano dissolvido (Cakir e Stenstrom, 2005). 

Keller e Hartley (2003) referem também a vantagem em utilizar soluções de tratamento baseadas em 

processos anaeróbicos como forma de, na ETAR, reduzir substancialmente a utilização de energia 

eléctrica da rede pública. Desta forma, elimina-se a libertação de GEE associada à queima dos 

combustíveis fósseis. Os autores analisaram as emissões de GEE em ETAR concebidas 

fundamentalmente para a remoção de matéria orgânica. Quando, para além da remoção de carbono, 

também se considera a remoção de nutrientes, entendem os autores que as emissões de GEE 

poderiam ser muito reduzidas, recorrendo a processos anaeróbicos. 
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Monteith, Sahely, MacLean e Bagley, em dois artigos publicados nos anos 2005 e 2006, 

desenvolveram uma metodologia própria para estimar os GEE emitidos nas grandes ETAR 

municipais. Comparam depois as emissões locais das ETAR Canadianas com as emissões totais 

relacionadas, incluindo as emissões diretas e indiretas associadas ao respetivo funcionamento 

(Monteith et al., 2005 e Sahely et al., 2006).  

Segundo Monteith et al. (2005), o principal GEE emitido pelas ETAR municipais canadianas tem sido 

o CO2 e em muito menor quantidade o CH4. Os valores variaram entre 0,005 kgCO2eq/m3no 

tratamento primário, 0,26 kgCO2eq/m3 no tratamento convencional por lamas ativadas, com digestão 

anaeróbia das lamas, e 0,8 kgCO2eq/m3 no tratamento por lamas ativadas com arejamento 

prolongado e digestão aeróbia. Os autores concluem que a utilização progressiva do aproveitamento 

do biogás para aumentar a autonomia energética das ETAR terá, no futuro, um papel muito 

importante na redução das emissões. 

O facto de, no Canadá, as emissões de CO2 terem um peso muito superior às emissões de CH4 

justifica-se, segundo Sahely et al. (2006), porque naquele país os processos de tratamento biológicos 

aeróbios predominam e o consumo de eletricidade de origem fóssil é significativo. Outra razão para o 

enorme peso das emissões de CO2 relativamente às emissões de CH4 deve-se ao facto do CH4 

obtido na digestão das lamas ser frequentemente queimado. A sua queima liberta mais CO2, que 

acaba por ser emitido para a atmosfera, tornando ainda maior a importância destas emissões, 

relativamente às do CH4. Segundo os autores, as emissões totais de CO2 das ETAR Canadianas 

foram, no ano 2000, de 669x 106 kgCO2eq/ano, enquanto as emissões de CH4 foram de apenas 1,6 x 

106 kgCO2eq/ano. 

Um aspecto interessante dos estudos realizados por Sahely et al. (2006), é que os autores 

compararam os valores das emissões a que chegaram para as ETAR canadianas, com os valores 

calculados recorrendo ao protocolo do IPCC. Concluíram que as emissões de CH4 foram doze vezes 

inferiores às estimativas das emissões de CH4 realizadas a partir da metodologia aconselhada no 

protocolo do IPCC.  

Sahely et al. (2006) concluem que o total de emissões, considerando a energia eléctrica produzida 

pela queima de combustíveis fosseis e utilizada nas ETAR Canadianas, terá chegado, em 2005, a 

valores de 1 048 x 106 kgCO2eq/ano. Este valor deve-se, em parte, ao enorme peso que tem no 

Canadá a utilização de energia eléctrica de origem fóssil. 

Yerushalmi et al. (2009) e Haghighat et al. (2009) desenvolveram também uma metodologia própria 

com um modelo para cálculo das emissões de GEE nas ETAR. Avaliaram as emissões que têm lugar 

na operação dos processos de tratamento de águas residuais no interior da ETAR e também fora 

dela, mas associados à respectiva operação. Incluíram a estimativa das emissões indiretas, como 

sejam as emissões relacionadas com a produção da energia eléctrica usada no tratamento, as 

emissões associadas ao transporte dos produtos químicos, no transporte a destino final das lamas e 
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resíduos sólidos e emissões devidas ao destino final das lamas e descarga dos efluentes tratados no 

meio receptor. 

Bani Shahabadi et al. (2009) apresentam o modelo matemático que desenvolveram para o cálculo 

das emissões. Aplicaram o modelo a diversas ETAR da indústria alimentar, com diferentes sistemas 

de tratamento, aeróbios, anaeróbios e híbridos, e obtiveram valores diários de emissões de GEE. 

Verificaram que os valores mais significativos de emissões de GEE são os obtidos em ETAR onde 

não existe aproveitamento do biogás. Os autores avaliaram o impacto da concepção das ETAR na 

emissão de GEE e, em particular, consideraram os processos de tratamento para remoção de 

nutrientes, na emissão total de GEE. Concluíram que as emissões com origem nos processos 

biológicos, fora da ETAR, poderiam ser muito reduzidas ou até eliminadas aumentando a eficiência 

do tratamento nas ETAR. Nas ETAR da indústria alimentar, os mesmos autores, para reduzir as 

emissões, recomendam a utilização combinada de reatores aeróbios no tratamento do afluente à 

ETAR, com a digestão anaeróbia das lamas e o aproveitamento do biogás. Recomendam, como 

estratégia de mitigação da emissão de GEE, o aproveitamento energético generalizado do biogás em 

substituição da utilização de energia abastecida pela rede pública que foi produzida a partir da 

queima de combustíveis fósseis (Bani Shahabadi et al., 2009) 

Yerushalmi et al. (2009) obtêm valores de 1,6, 3,3 e 3,8 kgCO2eq/kgCBO, respetivamente para os 

sistemas de tratamento aeróbios, anaeróbios ou híbridos (anaeróbios/aeróbios). Concluem que nas 

ETAR com sistemas de tratamento anaeróbios ou híbridos, a maior parte das emissões resultam de 

processos que têm lugar fora da ETAR. É apenas nos sistemas com tratamento aeróbio que a 

maioria das emissões têm origem na própria ETAR. Os autores concluem, ainda, que a digestão 

anaeróbia pode contribuir para satisfazer uma boa parte das necessidades energéticas das ETAR. 

Indicam que nos sistemas de tratamento aeróbios é possível satisfazer 100% das necessidades 

energéticas da ETAR, recorrendo à digestão anaeróbica das lamas e à cogeração, e que nos 

sistemas anaeróbios é possível satisfazer mais de 55% daquelas  necessidades. 

Haghighat et al. (2009) calculam as emissões associadas ao tratamento dos efluentes da indústria 

alimentar e concluem que as emissões com origem fora da ETAR apresentam uma contribuição muito 

significativa. Aconselham que a concepção e a operação destes sistemas seja optimizada para 

permitir reduzir as emissões. Usando um modelo por eles desenvolvido, os autores obtêm como 

resultado um valor total de emissões de 3 265 kgCO2eq/dia para tratar 2 000 kg CBO/dia em 

sistemas de tratamento aeróbios. Destas emissões, cerca de 54% têm origem na própria ETAR. Em 

sistemas anaeróbios e híbridos obtêm emissões totais de respectivamente, 6 623 kgCO2eq/dia e de 7 

640 kgCO2eq/dia. No estudo, os factores com maior impacto na emissão de GEE foram, nos sistemas 

aeróbios, a temperatura a que é realizada a digestão anaeróbia das lamas e nos sistemas anaeróbios 

e híbridos, a temperatura requerida para o funcionamento dos reatores anaeróbios da linha líquida do 

tratamento. Ou seja, a temperatura a que se realizam os processos de tratamento apresenta-se como 

tendo um papel muito significativo no peso das emissões (Haghighat, et al., 2009). 
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Num outro estudo posterior, Bani Shahabadi et al. (2010) desenvolveram um modelo para determinar 

a contribuição individual de cada processo de tratamento nas emissões da ETAR. Baseado nos 

resultados do estudo recomendam as seguintes estratégias para reduzir as emissões: a) a recolha e 

o aproveitamento do biogás para substituição da energia eléctrica usada na ETAR e obtida a partir da 

queima de combustíveis fosseis; b) o incremento da eficiência energética da ETAR, reduzindo as 

necessidades em energia eléctrica; c) o aumento da eficiência dos digestores anaeróbios para se 

obter maior produção de biogás; d) promover a operação dos reatores e dos digestores anaeróbios a 

temperaturas mais baixas como forma de reduzir as necessidades energéticas da ETAR e, por último, 

e) procurar soluções alternativas para produzir os reagentes consumidos na ETAR, reduzindo a 

emissão de GEE associada ao respetivo fabrico. 

Suwanteep (2010) da Universidade de Chulalongkorn, em Bangkok, estudou a pegada de carbono de 

um sistema de tratamento biológico por lamas ativadas de efluentes da indústria petroquímica. 

Considerou quer as emissões locais na própria ETAR, originadas pela operação, quer as 

contribuições exteriores relacionadas com o funcionamento da ETAR. Estimou quais seriam as 

principais contribuições de emissão de GEE, e concluiu também que as principais origens das 

emissões eram, por um lado, o processo de tratamento biológico na ETAR, responsável pelas 

emissões no local e, por outro lado, as emissões relacionadas com a produção da energia eléctrica 

consumida na ETAR, emissões com origem no exterior. Concluiu que o processo de tratamento 

biológico era responsável por cerca de 2235 kgCO2/dia de emissões no interior da ETAR, e que as 

emissões devidas ao consumo da energia da rede totalizavam 1820 kgCO2/dia. O autor chegou a 

estimativas de emissões de 16,24 kgCO2/dia, na degradação em meio receptor e de 53 kgCO2/dia, no 

transporte e destino final dos resíduos da ETAR (lamas, gradados e areias). Concluiu que o sistema 

de tratamento de efluentes industriais que estudou libertava para a atmosfera um total de 4124,24 

kgCO2/dia ou 2,86 kgCO2/m3 (Suwanteep, 2010) 

No Quadro 3.4, apresentam-se os valores de emissões em diferentes ETAR, obtidos em estudos de 

diversos autores. 

Quadro 3.4 - Valores de emissões em ETAR (adaptado de Suwanteep, 2010). 
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Em Portugal, no âmbito do projeto WW4ENVIRONMENT, financiado pelo programa LIFE, estudaram-

se as emissões da ETAR de Beirolas em Lisboa. A ETAR de Beirolas trata os efluentes de cerca de 

215 000 habitantes, com tratamento de nível terciário e tem um caudal afluente diário da ordem dos 

54 000 m3.  

Os resultados preliminares do projeto WW4ENVIRONMENT permitem concluir que a ETAR de 

Beirolas emite anualmente cerca de 5 000 tonCO2eq, das quais a maior parte, 62%, que corresponde 

a cerca de 3 100 tonCO2eq, têm origem nas emissões diretas na ETAR.  Destas, pouco mais de 

metade, cerca de 1 600 tonCO2eq são provenientes da linha líquida de tratamento e outras 1 500 

tonCO2eq são provenientes do tratamento das lamas. As restantes 1 900 tonCO2eq correspondem a 

emissões indiretas, com origem na produção da energia transportada pela rede geral de distribuição e 

consumida na ETAR, e que representa, no caso da ETAR de Beirolas, apenas cerca de 70% do total 

de energia eléctrica consumida na ETAR (Correia, 2012). Na Figura 3.7 apresentam-se as principais 

origens de emissões na ETAR de Beirolas, segundo Neves (2012). 

 
Figura 3.7 - Principais origens de emissões na ETAR de Beirolas (adaptada de Neves, 

2012). 

As emissões internas na ETAR correspondem a 62% do total, sendo 32% do total emissões com 

origem na linha líquida do tratamento e 30% emissões com origem no tratamento das lamas da 

ETAR. Os restantes 38% das emissões são emissões externas, indiretas relacionadas com o 

consumo de energia na ETAR, energia importada da rede geral e distribuição. A Figura 3.8 apresenta 

a contribuição relativa das diferentes origens das emissões na ETAR de Beirolas (Neves, 2012). 
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Figura 3.8 - Contribuição relativa das diferentes origens das emissões na ETAR de Beirolas 

(adaptada de Neves, 2012). 

Em França, para estudar as emissões em óxido nitroso (N2O) nos sistemas municipais de tratamento 

biológico, Samie et al. (2011) desenvolveram modificações no modelo de lamas ativadas ASM1 no 

software GPS-X e aplicaram-no à ETAR de Seine-Centre, na cidade de Paris. A ETAR de Seine-

Centre, trata os efluentes de cerca de 800 000 habitantes e tem um caudal afluente diário da ordem 

dos 240 000 m3. Os autores chegaram, pelo modelo, a emissões de N2O da ordem dos 4,95 kgN-

N2O/dia e consideraram que o resultado era relativamente credível por se encontrar dentro do 

intervalo dos valores obtidos experimentalmente. 

Ao estudar a relação entre as emissões de GEE das ETAR e o consumo em energia eléctrica, 

Suwanteep (2010) concluiu que o recurso a estratégias de conservação de energia seria a forma 

mais simples de reduzir as emissões de GEE. O autor refere que poderiam ser alcançadas reduções 

significativas das emissões melhorando a eficiência da utilização da energia nas ETAR. Considera 

que se poderiam obter resultados idênticos no tratamento utilizando menos energia eléctrica. Propõe 

a utilização de sistemas de velocidade variável nos compressores para o arejamento, os quais, 

refere, podem conduzir a uma redução de 20% do consumo de energia eléctrica na ETAR. Refere 

ainda que a optimização do controlo da densidade microbiológica nos tanques de arejamento 

(controlando os valores dos sólidos suspensos presentes no licor misto do tanque de arejamento 

MLSS), pode também reduzir as emissões e o consumo de oxigénio. 

Diversos autores referem que reduzir a energia consumida na operação dos sistemas de tratamento 

de águas residuais e produzir energia por cogeração, recorrendo à queima do biogás, são boas 

estratégias para reduzir as emissões de GEE em ETAR. Estas soluções, permitem reduzir os custos 

com o consumo de eletricidade e os custos de manutenção, razão porque as questões relacionadas 

com a eficiência energética das ETAR não podem deixar de ser consideradas (Monteith et al., 2005; 

Sahely et al., 2006;Wettet al., 2007; Yerushalmi et al., 2009; Haghighat et al., 2009; Bani Shahabadi 

et al., 2010; Suwanteep, 2010; Kang et al., 2010; Cao, 2011 e Neves et al., 2012). 
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As emissões relacionam-se diretamente com a eficiência energética das ETAR, de diversas formas. 

Na eficiência energética das ETAR, importam as questões relacionadas com a mitigação e com a 

adaptação. Na mitigação, importa o papel do controlo das emissões de GEE. No que respeita à 

adaptação, importa referir o papel que os consumos adicionais de energia, maiores exigências de 

tratamento e eficiência energética podem desempenhar no aumento da resiliência dos sistemas de 

tratamento.  

3.5.  Eficiência Energética nas ETAR 

A energia elétrica consumida nas ETAR tem representado um dos custos de operação mais 

significativos. Depois dos gastos com o pessoal, os custos em energia representam normalmente, 

nas ETAR, a segunda maior parcela dos gastos operacionais. Segundo a California Energy 

Commission e a American Water Works Association Research Foundation nos Estados Unidos da 

América, os custos com a energia representam cerca de 28% do total dos custos operacionais do 

tratamento, os com pessoal cerca de 46%, os associados ao destino final dos subprodutos, 12%, 

outros custos, cerca de 7%, 4% com reagentes e 3% para manutenção dos equipamentos (CEC e 

AWWARF, 2003). A Water Environment Research Foundation aponta valores dos custos com a 

energia nos sistemas de águas residuais que se situam entre 30 e 35% do total dos custos (WERF, 

2010). 

Em Portugal, no âmbito do projeto PASt21 foram estudadas 10 estações de tratamento de água de 

abastecimento e 17 ETAR. Concluiu-se, neste projeto, que os gastos com o consumo de energia 

elétrica correspondem a cerca de 25% do total dos gastos operacionais (Rosa et al., 2011 e Silva et 

al., 2012). 

Também em Espanha se realizou uma avaliação do desempenho, neste caso de 24 ETAR. Conclui-

se que, em média, os encargos com energia elétrica correspondem a cerca de 26% dos custos totais 

e se situam logo depois dos gastos com o pessoal. Em Espanha, os gastos com os recursos 

humanos envolvidos nas equipas de operação correspondem a cerca de 35% do total dos gastos 

operacionais (Rodriguez-Garcia et al., 2011). 

Com a crescente pressão sobre o controlo dos custos e as recentes preocupações com as emissões 

atmosféricas, as questões relacionadas com a eficiência energética deixaram de ter um papel 

secundário e passaram a constituir um dos objetivos principais na concepção e operação de ETAR. 

São ensaiadas novas soluções de tratamento que favorecem a redução dos consumos em energia 

eléctrica, e que maximizam a produção de biogás.  

Em Portugal, devido à crise, a maioria dos sistemas de tratamento foram forçados a reduzir 

substancialmente os custos da energia consumida por metro cúbico de água tratada. O objetivo 

último é o de conseguir a auto-suficiência energética das instalações. Este objetivo pode ser 

conseguido pela combinação de soluções que envolvem operações de tratamento mais eficientes e a 
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produção de energia, por digestão das lamas seguida de cogeração (Kang et al., 2010). 

Encontram-se já em funcionamento instalações onde o consumo de energia por metro cúbico de 

água tratada é muito baixo. Iniciativas de optimização operacional para melhoria da eficiência 

energética das ETAR em funcionamento na Europa têm permitido reduzir as necessidades 

energéticas das instalações entre 30 e 50%. Um caso exemplar é o da ETAR de Strass, na Áustria, 

que produz 108% da energia que consome (Wett et al., 2007; Cao, 2011 e Kang et al., 2010).  

Os principais processos que consomem energia numa ETAR são as bombagens e o arejamento 

(Kang et al., 2010). A necessidade de transportar as águas residuais ao longo de coletores mais ou 

menos extensos, ou de elevar grandes caudais para cotas superiores, recorrendo a sistemas de 

bombagem, bem como a utilização generalizada de sistemas de arejamento muito potentes para 

reduzir a matéria carbonácea e o azoto presente nas águas residuais, faz com que os sistemas de 

saneamento sejam normalmente exigentes do ponto de vista dos consumos de energia eléctrica. 

A necessidade de transportar e tratar elevados caudais, em que os efluentes domésticos se 

encontram muito diluídos com água da chuva, tem vindo a ser progressivamente reconhecido como 

sendo um dos principais obstáculos à eficiência energética dos sistemas de tratamento. 

Uma das vantagens manifestas das recentes ETAR, mais eficientes relativamente à grande maioria 

dos grandes sistemas urbanos convencionais, é o facto de que todo o sistema de tratamento ser 

pensado de forma a reduzir a diluição das águas residuais. Um afluente à ETAR mais concentrado 

diminui, logo à partida, os custos de bombagem e arejamento. Segundo Wett et al. (2007), é o caso 

da ETAR de Strass, onde houve desde o início da respectiva concepção uma particular preocupação 

com a necessidade de se obter uma concentração relativamente elevada dos poluentes no afluente à 

ETAR. 

Os roteiros para a eficiência energética das ETAR incluem, geralmente, as seguintes etapas 

principais: a) o empenho de toda a equipa de operação e gestão na melhoria da eficiência energética 

da ETAR; b) o aumento da produção de energia eléctrica na instalação, geralmente por cogeração a 

partir da produção de biogás nas lamas digeridas; c) o aumento da eficiência energética reduzindo os 

gastos nas diversas operações e processos unitários de tratamento; e, não menos importante, d) um 

quadro que permita uma reavaliação periódica dos resultados das ações de melhoria da eficiência 

energética da ETAR. 

Kang et al. (2010) sugerem uma série de medidas para aumentar a eficiência energética das ETAR 

nos Estados Unidos da América. As medidas propostas incluem: a) reduzir a idade das lamas; b) 

reforçar sempre que possível a utilização da decantação primária para produzir lamas com mais 

matéria orgânica, capazes de produzir mais energia; c) utilizar o oxigénio em excesso da 

desnitrificação; d) flexibilizar o arejamento; e) generalizar a utilização de sensores e do controlo 

automático dos processos; f) flexibilizar a dimensão das zonas anóxicas e aeróbias; g) dispor de 
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sistemas de tratamento autónomos específicos para o recirculado e h) aproveitar a existência de 

outras instalações próximas para tratar as lamas conjuntamente. 

A abordagem tradicional no tratamento das águas residuais municipais tem passado por utilizar nos 

processos de tratamento biológico, idades de lamas relativamente prolongadas para garantir 

condições para uma nitrificação mais completa. Utilizam-se geralmente idades de lamas prolongadas 

porque permitem diminuir a quantidade das lamas produzidas.  

A nova abordagem sugerida por Kang et al. (2010) consiste em reduzir a idade de lamas, mantendo e 

respeitando os limites da qualidade do efluente tratado, mas produzindo, desta forma, uma maior 

quantidade de lamas. Aumentar a produção de lamas biológicas numa instalação constitui um meio 

de maximizar a produção de biogás na digestão e produzir mais energia na cogeração. 

Outra forma de maximizar a produção de biogás é recorrer à decantação primária. A matéria orgânica 

presente nas lamas primárias, não tendo sido ainda sujeita a arejamento no tratamento biológico 

subsequente, não foi ainda oxidada.  

Ao reforçar a utilização de lamas da decantação primária melhora-se a eficiência energética da 

instalação por dois modos, por um lado, produz-se mais lama com mais matéria orgânica que produz 

mais biogás e que aumenta a produção de energia por cogeração, por outro, poupa-se energia 

diminuindo as necessidades de arejamento no tratamento biológico. 

Outra forma de reduzir o arejamento é aproveitar o oxigénio libertado nos processos de  

desnitrificação. O aproveitamento do oxigénio dos nitratos está bem documentado em diversos 

processos de tratamento biológico (nos processos MLE,SBR e Bardenpho). Este aproveitamento 

reduz as necessidades de oxigénio do sistema e, desta forma, o consumo de energia eléctrica. 

Quanto mais completa for a desnitrificação, menores serão os custos de arejamento. 

O equipamento de arejamento usualmente instalado nas grandes ETAR de tratamento biológico, 

dimensiona-se para o caudal máximo e para as condições de funcionamento do ano horizonte do 

projeto. Este equipamento não pode, frequentemente, ser parcialmente desligado para permitir 

poupanças de energia.  

Importa assim, encontrar soluções que permitam flexibilizar a utilização dos equipamentos de 

arejamento. As novas abordagens passam por utilizar equipamentos de arejamento de menor 

dimensão e que possam ir sendo sucessivamente ligados e desligados, em função das necessidades. 

A temporização do funcionamento das turbinas dos tanques de arejamento ou a utilização de 

variadores de frequência que adaptam o caudal de ar ao caudal afluente à instalação são as soluções 

mais correntemente utilizadas. 

Outra forma de optimizar os consumos em energia eléctrica é recorrer à utilização generalizada de 

sensores e de sistemas de controlo automático dos processos. O aumento da eficiência energética 
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das ETAR constitui um processo que exige uma avaliação em contínuo da distribuição dos consumos 

dos diferentes aparelhos e equipamentos ao longo do dia. Exige também a tomada de decisões de 

controlo do processo de tratamento de uma forma quase imediata.  

As ações de controlo permanente e tomadas de decisão rápidas necessitam de uma leitura em 

contínuo de diversos parâmetros através de sensores (por exemplo sensores de OD, amónia e 

nitratos). Um exemplo é a utilização de valores de concentração do oxigénio dissolvido para arranque 

das turbinas de arejamento. A utilização de um valor de 1 mg/l de OD, em vez de 2 mg/l de OD, pode 

significar uma poupança de energia de 15 a 20% além de uma idade de lamas inferior, com mais 

produção de lamas biológicas e de biogás na cogeração. A redução da idade das lamas para cerca 

de 4 dias e a utilização de concentrações de oxigénio dissolvido próximas de 1 mg/l no arejamento, 

permitem, assim, reduzir significativamente o consumo de energia da ETAR.  

A Figura 3.9 documenta a redução dos consumos associada à idade de lamas numa ETAR, 

apresentando a energia que é preciso gastar nos tanques de arejamentode uma ETAR, para tratar as 

águas residuais em função da idade de lamas. Consideraram-se, alternativamente, objetivos de 1 

mgO2/l (a encarnado) ou de 2 mgO2/l (a azul) de oxigénio dissolvido no licor misto dos tanques de 

arejamento. Na Figura 3.9 a energia consumida está apresentada em quilowatt hora por milhares de 

galões do efluente tratado, e a idade das lamas em dias. 

 
Figura 3.9 - Poupança de energia numa ETAR em função da idade das lamas (adaptada de Kang 

et al., 2010). 
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Na ETAR de Strass, na Áustria, utilizam-se sensores de amónia ligados ao comando do ajustamento 

automático do arejamento. Nesta ETAR, se os valores da CBO5 da água tratada estiverem dentro dos 

valores considerados aceitáveis, os requisitos de descarga em termos do azoto permitem um 

ajustamento numa regulação mais fina da concentração OD, de forma a maximizar a utilização do O2 

(Kang et al., 2010). 

Nas ETAR para assegurar a eficiência dos processos biológicos de remoção dos nutrientes é 

fundamental assegurar uma dimensão adequada das zonas anóxicas, anaeróbias e arejadas. Estas 

zonas são geralmente calculadas para as condições de funcionamento no ano horizonte do projeto. 

Os volumes obtidos, projetados para o caudal do horizonte de projeto, não são frequentemente os 

ideais para condições de funcionamento abaixo daquele caudal. Importa criar as condições que 

permitam flexibilizar esses volumes. Tanques que têm instalados equipamentos de mistura e 

difusores podem ser utilizados alternativamente, como zonas anaeróbias ou aeróbias. 

Outras soluções para baixar o consumo das ETAR consistem em dispor de sistemas de tratamento 

específicos para o líquido recirculado.  A recirculação pode representar cerca de 15 a 25% do total de 

azoto presente na ETAR. Nestas situações, uma boa solução pode ser dispor de um sistema de 

tratamento dedicado especificamente ao tratamento deste caudal mais concentrado. Segundo Kang 

et al. (2010), um exemplo é o sistema de tratamento de águas residuais da cidade de Nova York, na 

ETAR da 28th Street, que utiliza um sistema específico para remoção da amónia denominado, em 

inglês por ammonia removal process, ou sistema ARP. Este sistema permite recuperar, por um 

processo físico-químico, uma parte substancial da amónia sob a forma de sulfato de amónia, que é 

depois comercializada como fertilizante. 

Existem processos biológicos mais eficientes, em termos energéticos, do que os processos de 

tratamento biológicos convencionais. Segundo Wett et al. (2007), na ETAR de Strass, na Áustria, 

utiliza-se o processo DEMON e Warakomski et al. (2007) referem que em Roterdão, na Holanda, se 

utiliza há alguns anos, com sucesso, o processo SHARON. Ambos os processos, DEMON e 

SHARON, são relativamente sofisticados e alimentados com populações de microrganismos 

adaptados, que consomem menos oxigénio para remover a amónia. Estes processos de tratamento 

permitem reduzir substancialmente as necessidades do arejamento, poupando energia. 

Outra solução alternativa para melhorar o balanço energético das ETAR consiste em rentabilizar os 

sistemas de cogeração. Existem soluções técnicas que têm vindo a ser utilizadas nalgumas ETAR 

localizadas próximo de aterros sanitários, em que tem sido possível o aproveitamento de sinergias 

como, por exemplo, adicionar a produção de biogás das águas residuais ao metano que é produzido 

num aterro sanitário próximo. O metano do aterro sanitário seria normalmente enviado para um 

queimador, mas a cogeração em conjunto com as lamas da ETAR pode ter viabilidade e aumentar a 

produção de energia eléctrica. Nos Estados Unidos, em Wisconsin e no Texas, existem exemplos 

práticos de cogeração para produção conjunta de eletricidade, realizada a partir do biogás das lamas 

das águas residuais e do metano proveniente de aterros sanitários (Kang et al.2010). 
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À medida que se avança num roteiro predefinido para melhoria da eficiência energética de uma 

instalação, outras soluções de poupança de energia podem vir a revelar-se úteis e constituir 

investimentos com um retorno garantido, num período de tempo relativamente curto. A iluminação 

pode representar cerca de 20% do consumo de energia eléctrica em ETAR. Segundo Azevedo et al. 

(2009), existem actualmente soluções de iluminação que permitem reduzir substancialmente os 

consumos de energia. Alguns exemplos de soluções que permitem reduzir o consumo em iluminação 

são a utilização de sensores, a utilização de tecnologias de iluminação com tempos de vida 

associados muito superiores, e que reduzem substancialmente o consumo, como os LED ou light-

emitting diodes, e a utilização mais generalizada de iluminação natural.  

Como já foi referido, a ETAR de Strass é um caso exemplar em termos de eficiência energética. 

Trata-se de uma instalação em que o consumo de eletricidade é ultrapassado pela produção de 

energia na cogeração. Toda a energia necessária é produzida na instalação e balanço energético da 

ETAR de Strass é positivo, em cerca de 8%. A ETAR trata uma população equivalente que varia 

entre 90 000 e 200 000 habitantes, com um tratamento biológico que inclui dois estágios de 

tratamento, os estágios A e B (Wett et al., 2007). 

Na Figura 3.10 apresenta-se a evolução das necessidades energéticas da ETAR de Strass, entre 

1996 e 2005, distribuídas pelas diversas operações de tratamento. Como se pode verificar, o estágio 

B do tratamento biológico tem sido o principal consumidor de energia, com cerca de 47% do total dos 

consumos.  

 
Figura 3.10 - Evolução das necessidades energéticas na ETAR de Strass (adaptada de Wett et al., 

2007). 

Alguns consumos são específicos da solução técnica da ETAR de Strass, como seja o tratamento 

dos odores que representa cerca de 13% e a bombagem inicial do afluente à ETAR, que representa 
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cerca de 9% do total dos consumos. Estes consumos podem, noutras situações, não ser obrigatórios, 

o que deixa antever que será possível serem atingidas eficiências energéticas ainda superiores, 

noutras instalações. De notar, que a evolução da eficiência energética da ETAR passou de 49% em 

1996, para 108% em 2005, devido quer à redução dos consumos, quer ainda ao aumento significativo 

da produção de energia eléctrica.  

As soluções técnicas incorporadas na ETAR de Strass apresentam diversas vantagens relativamente 

a outras soluções convencionais, mais vulgarmente encontradas nos sistemas municipais. De entre 

as diversas soluções que se consideram vantajosas salientam-se as seguintes: a) afluente pouco 

diluído; b) maximização da matéria orgânica enviada para a digestão das lamas; c) tempos de 

retenção de lamas muito curtos; d) arejamento comandado pela eficiência da nitrificação; e) sistema 

de cogeração muito eficiente; f) sistema de tratamento específico para o retorno da desidratação.  

Um afluente à ETAR pouco diluído, apresenta vantagens em termos da energia consumida por metro 

cubico tratado. A existência de redes separativas permitem a separação dos pluviais e a chegada à 

ETAR de um afluente de águas residuais mais concentrado. Separar os caudais de origem pluvial 

permite reduzir os custos de bombagem e a dimensão dos órgãos de tratamento.  

A possibilidade de enviar diretamente para os digestores uma grande parte da carga orgânica 

afluente à instalação permite reduzir os custos com o arejamento e o consumo de energia utilizada na 

oxidação da matéria orgânica. Desta forma, a matéria orgânica que não é oxidada no arejamento fica 

disponível para ser utilizada na digestão das lamas, aumentando a produção do biogás e, desta 

forma a produção de energia eléctrica a partir do biogás.  

A utilização de dois estágios de tratamento biológico permite encaixar elevadas cargas orgânicas sem 

custos excessivos e permite maximizar o envio das lamas para o tratamento das lamas, por 

espessamento e digestão.  

A solução encontrada na ETAR de Strass permite reduzir os tempos de retenção de lamas. No 

estágio A, o tempo de retenção das lamas é muito curto, de apenas meio dia. O estágio A inclui uma 

decantação intermédia e um circuito de lamas independente. Neste estágio trata-se uma carga 

orgânica muito concentrada e apresenta eficiências elevadas. Consegue-se remover cerca de 55 a 

65% da carga orgânica afluente. A eliminação do azoto tem lugar numa desnitrificação prévia, a 

montante do estágio B, o que permite eficiências médias anuais de remoção do azoto que podem 

chegar a 80%, com concentrações máximas da amónia no efluente de 5 mg/l. No estágio B do 

tratamento biológico, é possível obter uma população relativamente estabilizada de microrganismos 

que asseguram a nitrificação, com um tempo de retenção das lamas muito curto. No estágio B, o 

tempo de retenção das lamas é de cerca de 10 dias.  

Os fluxos de oxigénio, em termos de CQO, também foram determinantes nos resultados obtidos na 

ETAR de Strass. Foram recolhidos dados durante duas semanas, no Verão de 2004, sobre os fluxos 
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da CQO entre as diversas etapas do tratamento. A instalação tratou, neste período, em média uma 

população equivalente de 119 866 habitantes, com um caudal médio de 23 771 m3/dia e uma 

temperatura média no afluente de 16,8ºC. Verificou-se que a opção por dois estágios de tratamento 

biológico permite enviar a maior parte da matéria orgânica carbonácea (74,3% da CQO afluente à 

instalação) diretamente para os digestores, para produzir biogás usado na cogeração, o que permitiu 

diminuir substancialmente o consumo em energia. Para ilustrar como é que a matéria orgânica é 

removida ao longo das diversas etapas representam-se, na Figura 3.11, os fluxos da CQO na ETAR 

de Strass. 

 
Figura 3.11 - Fluxos da CQO na ETAR de Strass em percentagem da CQO afluente (adaptada de 

Wett et al., 2007). 

Os sistemas de arejamento da ETAR e Strass são muito flexíveis, quer quanto ao caudal de ar, quer 

quanto à possibilidade de temporização dos períodos de arejamento. O comandado está ligado à 

medição em contínuo da concentração de amónia no efluente. As necessidades de ar dependem dos 

valores da amónia no efluente tratado à saída da ETAR.  O arejamento é comandado pela eficiência 

da nitrificação. 

Um aspecto muito importante para justificar a elevada produção de energia eléctrica na ETAR de 

Strass foi a instalação, em 2001, de um motor de cogeração de 8 cilindros capaz de produzir 340 kW 

com uma eficiência de 38%. Conseguiu-se manter uma boa produção de biogás, apesar da redução 

dos tempos de retenção das lamas nos digestores, sem prejudicar a eficiência do sistema de 

cogeração. 

A instalação de um sistema de tratamento específico para o filtrado que retorna da desidratação, 

situado a montante do estágio A do tratamento biológico, permitiu reduzir substancialmente os custos 
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de energia da ETAR de Strass. O processo de DEMON permite reduzir custos porque é possível 

tratar o filtrado da desidratação sem ter que recorrer a uma fonte alternativa de carbono. O processo 

permitiu aumentar a produção de biogás e reduzir os custos do arejamento. Wett e Deng (2006) 

quantificaram os benefícios da utilização do processo DEMON num aumento de cerca de 12% no 

balanço energético da ETAR (Wett e Deng, 2006, citados por Wett et al., 2007). 

O papel das ETAR na reciclagem de recursos, incluindo não apenas a água e os nutrientes, mas 

também a energia, constitui, naturalmente, um aspecto muito importante nestas instalações. Segundo 

Wett et al. (2007), a produção de energia eléctrica de 11% da energia calorífica presente na matéria 

orgânica afluente a tratamento (ou seja, cerca de 54 watts hora por habitante equivalente), é o 

suficiente para satisfazer as necessidades energéticas de uma grande ETAR municipal. 

Também em Portugal, no caso da ETAR de Beirolas, em Lisboa, os resultados preliminares dos 

estudos sobre as emissões de GEE no âmbito do projeto WW4ENVIRONMENT, concluem que é 

possível reduzir a pegada de carbono da ETAR, quer aumentando a percentagem de CH4 no biogás, 

quer reduzindo em 20% o arejamento nas lamas ativadas. A redução em 20% do arejamento permite 

reduzir os custos de energia da ETAR e, consequentemente, o consumo de energia proveniente da 

rede de distribuição com efeitos nas emissões (Correia, 2012). Como a cogeração na ETAR de 

Beirolas fornece cerca de 30% das necessidades energéticas da ETAR, diminuir o consumo de 

energia proveniente da rede de distribuição permite diminuir as emissões indiretas da ETAR. 
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CAPÍTULO 4 – MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO NAS ETAR 
 

4.1.  Notas introdutórias 

As estratégias de mitigação apresentam uma enorme incerteza, associada ao período de tempo 

muito dilatado que é necessário para que se verifique a inversão da tendência atual de aumento da 

concentração de GEE, a nível global do planeta. Esta dificuldade em reconhecer a relação causa 

efeito entre as medidas de mitigação das alterações climáticas e a confirmação dos resultados 

dessas medidas não favorece, naturalmente, o consenso quanto à implementação das políticas que 

suportam a mitigação. Dadas as limitações decorrentes da dificuldade em encontrar consensos sobre 

estratégias de mitigação globalmente aceites a nível mundial, a importância do papel da adaptação 

às alterações climáticas tem vindo a ser progressivamente reconhecida, nomeadamente no sector 

das águas.  

Além da pressão que as mudanças no clima estão já a criar nas ETAR, que motivam a procura de 

soluções mais sustentáveis em termos económicos e ambientais, perspectiva-se que as novas 

condições, decorrentes dos impactos das alterações climáticas, tendem a prejudicar o desempenho 

das ETAR, exigindo intervenções que permitam a sua adaptação. Importa, a este propósito, conhecer 

melhor os principais impactos das alterações climáticas nas ETAR, porque o seu conhecimento é 

fundamental para que possam ser tomadas medidas para atenuar os problemas previstos no seu 

desempenho e para definir as estratégias e medidas ou soluções técnicas de adaptação. 

O modo como o clima afecta os recursos hídricos, os sistemas de captação, adução e tratamento de 

águas, os sistemas de saneamento e as ETAR, não depende apenas da variação da disponibilidade, 

da qualidade e da procura de água, depende também das características de cada sistema, da 

respectiva gestão e da capacidade intrínseca dos sistemas para integrarem novos condicionamentos.  

Relembra-se que em Portugal apenas cerca de 3,7% das emissões de GEE têm origem nas águas 

residuais, parecendo evidente que as ações de mitigação prioritárias devem focar-se especialmente 

noutros sectores de atividade. Colocam-se novos desafios ao adequado desempenho dos sistemas 

de drenagem e de tratamento das águas residuais decorrentes das alterações climáticas, em 

particular nas ETAR. As emissões de GEE das águas residuais não constituem uma das principais 

contribuições para as alterações climáticas, mas os seus efeitos, através dos impactos das mudanças 

no clima, afectam o desempenho dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, 

acentuando a importância da adaptação. 

Os sistemas de tratamento de águas residuais dependem das condições de afluência e da 

composição das águas residuais, que, por sua vez, dependem do clima. Nas ETAR, os processos de 

tratamento também são afectados pelo clima, e o risco a que ficam sujeitas estas infraestruturas, 
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aumenta com a maior intensidade e frequência dos fenómenos meteorológicos extremos.  

As características físico-químicas das águas residuais e os processos que ocorrem durante o 

transporte, a montante da ETAR, condicionam a composição das águas residuais, o tipo de 

tratamento e a sua eficiência. A capacidade de garantir o desempenho das ETAR nas condições 

impostas pelos cenários associados às alterações climáticas, com modificações previstas na 

temperatura, nos padrões de pluviosidade e na subida do nível do mar, dependem, naturalmente, das 

medidas de adaptação que venham a ser tomadas.  

Importa referir que alterações na envolvente do sistema com origem não climática podem ter efeitos 

sobre as ETAR superiores aos decorrentes das alterações climáticas. No entanto, existem medidas 

que aumentam a capacidade e a resiliência dos sistemas e que ajudam a superar estas 

contingências, sejam elas decorrentes ou não de alterações climáticas. 

A adaptação das ETAR depende da gestão dos recursos hídricos em geral e, em particular, da 

gestão dos sistemas de abastecimento de água e saneamento. As ETAR municipais recebem as 

águas residuais provenientes de redes de drenagem, que têm origem em utilização da água que foi 

anteriormente captada na natureza e armazenada. As estratégias de adaptação dependem da 

restruturação planeada dos sistemas de abastecimento e dos sistemas de recolha, transporte e 

tratamento das águas residuais e das diferentes infraestruturas que os integram.  

Como anteriormente se referiu, ao longo deste século, prevê-se um aumento da temperatura média, 

alterações significativas nos padrões de pluviosidade e uma subida lenta mas contínua do nível do 

mar. Na Figura 4.1 representa-se esquematicamente como é que a ETAR contribui para o efeito de 

estufa e quais os principais impactos decorrentes do aquecimento global a que está sujeita ou as 

relações causa/efeito das alterações climáticas na ETAR. Representa-se na Figura 4.1 a emissão de 

GEE (CO2, CH4 e N2O) na ETAR e o seu subsequente aumento de concentração na atmosfera, que 

tem implicações no aquecimento global. Incluem-se, na Figura 4.1, as emissões diretas de metano e 

óxido nitroso, nos processos biológicos de tratamento, e nas emissões indiretas de dióxido de 

carbono associadas à energia eléctrica consumida na ETAR e produzida pela queima de 

combustíveis fósseis. O aumento que se verifica na concentração de GEE aprisiona uma parte 

progressivamente maior da energia sob a forma de calor que, de outra forma, seria radiação reflectida 

pela superfície do planeta e libertada para o espaço.  
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Figura 4.1 - Representação da relação entre emissões, efeito de estufa e variáveis climáticas 

numa ETAR. 

De seguida apresenta-se um enquadramento das questões relacionadas com as medidas de 

adaptação das ETAR aos cenários de alterações climáticas. Apresenta-se o impacto das alterações 

climáticas no funcionamento das ETAR, as mudanças em termos de sustentabilidade, a avaliação do 

desempenho, a estratégia sectorial de adaptação e algumas ideias base que poderão vir a integrar 

uma estratégia sectorial para os recursos hídricos. Apresentam-se ainda algumas medidas de 

adaptação que podem promover a resiliência das ETAR às alterações climáticas, os cenários a 

considerar e finalmente, uma metodologia geral de adaptação das ETAR às alterações climáticas. A 

metodologia proposta tem na sua base a utilização da modelação dinâmica para estudar as 

consequências das mudanças do clima nas ETAR, e para avaliar diferentes soluções técnicas de 

adaptação, assunto que se desenvolve posteriormente no Capítulo 5. 

4.2.  Impacto das Alterações Climáticas no Funcionamento das ETAR 

O objetivo principal do tratamento das águas residuais em ETAR tem sido, usualmente, conseguir, a 

um custo razoável, produzir efluentes tratados com uma qualidade considerada aceitável para 

poderem ser descarregadas em meio receptor natural, preservando a qualidade das massas de água, 

o ambiente e a saúde pública. Perante a consciencialização sobre a importância dos impactos das 

alterações climáticas, está-se a alterar a forma como se encara o tratamento das águas residuais. 

Tratar as águas residuais deixa de ser um objetivo válido, se não for atingido de uma forma 

sustentável.  

O comportamento dos sistemas de tratamento de águas residuais depende das condições de 

afluência e da composição das águas residuais. As características físico-químicas das águas 
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residuais e os processos que ocorrem durante a drenagem, a montante da ETAR, condicionam a sua 

composição, e assim, a eficiência da ETAR. As alterações climáticas afectam o funcionamento das 

ETAR por alterações da temperatura, dos padrões de pluviosidade e pela subida do nível do mar.  

Alterações na temperatura média e nas temperaturas mínimas e máximas afectam muitos dos 

processos físico-quimicos e biológicos que têm lugar nas ETAR. Afectam por exemplo a solubilidade 

do oxigénio na água, a cinética das reações e o funcionamento dos equipamentos electromecânicos. 

No intervalo de temperaturas usual, um acréscimo de temperatura da água origina decréscimos nos 

valores de viscosidade, da densidade e da tensão superficial, sendo acelerada a velocidade de 

vibração das moléculas da água e ar, na respectiva interface (Elmore, 1961, citado por Matos, 1991). 

Com o aumento da temperatura aumentam as taxas de reação, situando-se a temperatura óptima 

para a atividade biológica, geralmente, entre 25 e 35°C. Temperaturas mais elevadas reduzem a 

solubilidade do oxigénio. Utiliza-se geralmente a  relação de Van’t Hoff-Arrhenius, dada pela 

expressão (3.12), para estimar o efeito da temperatura.  

!2! = !!1!. !(!!!!!)     (3.12) 

em que !1 e!!2, são constantes cinéticas de remoção do substrato (dia-1), para as temperaturas !1 

e!!2 (°C), e θ é o coeficiente de temperatura. O efeito da temperatura ! é diferente para cada 

parâmetro!!, através do coeficiente θ.  

Como é de esperar, a temperatura afecta particularmente a dissolução do oxigénio na água. O 

oxigénio dissolvido, OD, é um indicador de poluição da água. Níveis mais baixos de OD nas massas 

de água encontram-se usualmente associados a consumos de oxigénio por oxidação de poluentes 

orgânicos, e a águas poluídas.  

A solubilidade do oxigénio decresce com o aumento da temperatura, com a salinidade da água, e 

com o decréscimo da pressão. A solubilidade do oxigénio na água é moderada. O valor da 

concentração de saturação, ODs, corresponde à concentração de oxigénio dissolvido em equilíbrio 

com a pressão parcial do oxigénio na atmosfera e é função da percentagem desse elemento no ar em 

contacto com a massa líquida que, em regra, é aproximadamente igual a 20,9% (Matos, 1991). 

Parece que a redução da humidade acelera o processo de transferência de oxigénio. Teores de 

humidade reduzidos favorecem taxas de evaporação elevadas, que, por sua vez, provocam o 

arrefecimento e o aumento de densidade da película superficial da água, ocorrendo, então, correntes 

de convexão e incremento da turbulência (Imhoff e Albrecht, 1972, citados por Matos, 1991). 

A concentração de saturação do oxigénio depende da temperatura, pressão barométrica, grau de 

saturação do vapor de água e da qualidade da água, nomeadamente da concentração de sais 

dissolvidos. A concentração de saturação do oxigénio decresce com o aumento da temperatura, com 

a pressão parcial do vapor de água, com a concentração de sais dissolvidos  e aumenta com o 
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acréscimo da pressão barométrica (Matos, 1991). 

Nos sistemas de saneamento a água transporta os resíduos. Diversos parâmetros da composição 

das águas residuais são afectados pelas alterações climáticas e em particular pela sua maior ou 

menor diluição, em função da quantidade de águas pluviais presente nos sistemas de drenagem.  

Os padrões de pluviosidade alteram a quantidade e a qualidade das águas residuais. São conhecidos 

diversos efeitos associados à composição e à quantidade das águas residuais na operação das 

ETAR. Por exemplo, em tempo seco, quando ocorrerem condições anaeróbias/anóxicas no sistema 

de drenagem, é favorecida a presença de bactérias sulfatoredutoras que reduzem o ião sulfato a 

sulfureto e de organismos filamentosos. Estes organismos prejudicam o bom funcionamento do 

tratamento porque reduzem a floculação e decantabilidade das lamas. Em tempo de chuva, é comum 

a ressuspensão de lamas decantadas, com perda de biomassa responsável pelo tratamento, com 

eventual lavagem ou washout completo do sistema. A estas situações associam-se problemas de 

operação nas ETAR, com a consequente deterioração da qualidade do efluente dos decantadores 

secundários. 

Outro efeito espectável das alterações do clima, no futuro, é a subida do nível médio do mar. Com a 

subida do nível do mar os sistemas de saneamento de águas residuais e as ETAR em particular, 

situadas geralmente em zonas mais baixas, apresentam risco acrescido de inundações. Em caso de 

inundação os edifícios e os órgãos de tratamento da ETAR podem ser afectados e parcial ou 

completamente destruídos, e os equipamentos eletromecânicos, a instrumentação e os sistemas de 

comando e controlo, podem ficar seriamente danificados e inoperacionais.  

A adaptação das ETAR às alterações climáticas é fundamental porque o seu funcionamento está 

dependente das condições meteorológicas locais. A localização das ETAR, regra geral em zonas 

baixas e por vezes em zonas costeiras, deixa-as muito vulneráveis a situações de cheias e 

inundações. A titulo de exemplo apresenta-se, na Figura 4.2, uma fotografia tirada na ETAR de 

Lagos, no Algarve, durante uma inundação que teve lugar em Junho de 2006. Coincidiu uma situação 

em que a ribeira de Bensafrim não foi suficiente para escoar as águas pluviais, com uma situação de 

preia-mar. 

 
   Figura 4.2 - Inundação na ETAR de Lagos, em 2006. 
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Parece claro que a previsão do modo como o clima no futuro vai afectar o funcionamento das ETAR 

constitui um aspecto bastante importante a ter em consideração, quando se concebem os sistemas 

de saneamento e as ETAR, e se planeia o seu funcionamento a médio e a longo prazo. Além das 

inundações, a subida do nível do mar pode afectar também a operação das ETAR e a sua eficiência 

de tratamento de uma forma diferente. Quando se trata de redes de drenagem situadas a cotas muito 

baixas, a água do mar pode entrar pelos descarregadores, rede, estações elevatórias, coletores de 

descarga e by-pass da instalação. O resultado é que, por um lado, os equipamentos ficam sujeitos à 

deterioração provocada pelo contacto com a água salgada e, por outro lado, a eficiência dos 

processos de tratamento é afectada.  

Quando a água do mar entra nas ETAR, as condições do tratamento são alteradas de diversas 

formas. A densidade da água salgada é diferente da água doce, alterando os processos de 

decantação gravítica. A solubilidade do oxigénio é também afectada. Embora a concentração de 

cloretos nas águas residuais seja em regra superior à concentração encontrada nas águas de 

abastecimento, porque o cloreto de sódio faz parte da dieta alimentar e a sua composição não se 

altera no decurso dos processos digestivos, e porque pode estar presente em efluentes com origem 

em certos processos industriais (Matos 1991), a sua concentração não é normalmente suficiente para 

alterar significativamente o valor da concentração de saturação do oxigénio dissolvido. No entanto, 

nos casos em que se verifica infiltração de água salina ou salobra nos coletores a solubilidade do 

oxigénio acaba por ser afectada de forma mais ou menos significativa. 

A solubilidade do oxigénio na água do mar, que tem uma salinidade aproximada de 3,5%, é cerca de 

25% inferior à solubilidade em água destilada (Thistlethwayte, 1972, citado por Matos, 1991). Nos 

casos usuais, a solubilidade das águas residuais domésticas é da ordem de 95% da solubilidade 

correspondente à água destilada (Stenstrom e Gilbert 1980, citados por Matos, 1991). 

Segundo Matos (1991), além de condicionar a solubilidade do oxigénio na água, a salinidade também 

parece influenciar, mais ou menos significativamente, o coeficiente de rearejamento das águas 

residuais. O autor considera ainda que os efeitos da salinidade no rearejamento não  estão, no 

entanto, ainda completamente esclarecidos. 

A execução de ensaios experimentais, realizados em 1972 por Thistlethwayte, com soluções obtidas 

após mistura de água doce com água do mar, em proporções variáveis, levou à seguinte expressão, 

que descreve a redução do rearejamento em função da salinidade (Matos, 1991):  

!" = 6 !"#
!
!     (3.13) 

sendo, 

!" é a redução do coeficiente de rearejamento atribuído à salinidade (%); 

!"# corresponde à salinidade da solução (g/Kg). 
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De acordo com a expressão (3.13), a redução do coeficiente do rearejamento em água do mar, 

tomando como referência o coeficiente para água destilada, é de cerca de 34%. Segundo Wen et al., 

(1984), citados por Matos, (1991), após a execução de ensaios laboratoriais com soluções de cloretos 

que variaram entre 0 e 24,6 g/l, obtiveram-se valores muito diferentes dos esperados por aplicação da 

equação (3.13), e postularam que o coeficiente de rearejamento não é reduzido, mas, pelo contrario, 

aumenta com a concentração de cloretos de forma exponencial, de acordo com a expressão (3.14). 

K!" = !K!"exp!!(!,!"#$!!")   (3.14) 

sendo, 

K!", K!" coeficientes de rearejamento respetivamente da água salgada e da água 

isenta de cloretos; 

Cl é a concentração de cloretos expressa em termos do ião Cl- (g/l). 

Em águas residuais domésticas, a variação do coeficiente de rearejamento devido à salinidade é, em 

regra, inferior a 5%, devido às baixas concentrações de cloretos presentes (Matos, 1991).  

Uma vez dissolvidos nas águas residuais os cloretos (Cl-) não são facilmente removidos. Eles não 

podem ser removidos pelos processos de tratamento correntemente utilizados de sedimentação ou 

de tratamento biológico. A tecnologia de tratamento disponível para remover os cloretos das águas 

residuais é dispendiosa e baseia-se em processos de tratamento por membranas, como a osmose 

inversa. Para uma avaliação mais exata dos possíveis impactos da subida do nível do mar nas ETAR 

situadas em zonas costeiras, é necessário determinar os padrões de alteração deste nível à escala 

local.  

O aquecimento global tem origem no efeito da radiação solar na atmosfera e depende da 

concentração dos GEE acumulados. As emissões de GEE variam em função dos diferentes cenários 

de desenvolvimento sócio económico. Alterações na temperatura, nos padrões de precipitação e na 

subida do nível médio do mar, afectam a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos e são 

potenciados pelo aumento dos fenómenos meteorológicos extremos. Os impactos nos sistemas de 

drenagem e tratamento de águas residuais verificam-se nas redes de drenagem e nos sistemas 

elevatórios situados a montante da ETAR e na própria ETAR. As medidas de adaptação podem ter 

lugar nas redes a montante ou na ETAR. Na Figura 4.3, identificam-se resumidamente os principais 

impactos do aquecimento global nos sistemas de águas residuais.  
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Figura 4.3 - Impactos do aquecimento global nos sistemas de águas residuais. 

Em termos gerais, as alterações climáticas podem ter influência na quantidade e na qualidade das 

águas residuais que afluem às ETAR, no funcionamento das diversas operações e processos 

unitários de tratamento e nos riscos de exposição das infraestruturas a cheias, inundações e 

fenómenos meteorológicos extremos. As ETAR são infraestruturas particularmente sensíveis a estes 

riscos e portanto a adaptação das ETAR às alterações climáticas constitui um aspecto importante e 

que deve estar assegurado. Algumas medidas permitem a adaptação dos sistemas de drenagem e 

tratamento das águas residuais, mantendo a sua operacionalidade e bom desempenho em cenários 

de alterações climáticas. 

Parece provável que, no futuro, o tratamento das águas residuais venha a passar pela reabilitação 

das ETAR em funcionamento e pela construção de novos sistemas, mais modernos, sustentáveis e 

preparados para uma maior variabilidade, intensidade e frequência de eventos metrológicos 

extremos. Além da obtenção de níveis de qualidade dos efluentes tratados que permitam a sua 

descarga de modo a preservar a qualidade do meio receptor natural, vai ser importante também 

apostar na redução da pegada de carbono, na auto-suficiência energética e na reutilização da água e 

dos nutrientes. É provável que a consciência crescente do impacto das alterações climáticas motive 
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esta nova abordagem de sustentabilidade dos sistemas, encoraje a implementação de medidas de 

adaptação progressiva e promova o desenvolvimento de novas ferramentas, que ajudem a tornar a 

adaptação das ETAR mais efetiva. 

4.3.  Sustentabilidade das ETAR 

As ETAR emitem GEE que retêm o calor na atmosfera, aumentam o aquecimento global e agravam 

as alterações climáticas. Importa saber como é que o funcionamento das ETAR vai ser afectado 

pelas alterações climáticas e quais devem ser as medidas de adaptação que podem ser 

implementadas. Em Portugal, com a previsão do aumento das situações de seca e maior frequência 

dos fenómenos meteorológicos extremos, estes temas são muito atuais. 

A consciência de que as alterações climáticas podem vir a constituir ameaças importantes ao 

ambiente e à sociedade está já a transformar a forma como se encaram diversos sectores de 

atividade. No sector da água, em geral, e nas ETAR em particular, sentem-se essas transformações. 

Sobre os sistemas de abastecimento e tratamento de água questiona-se a sua sustentabilidade, em 

particular nas relações que associam a água à energia. Também nas ETAR, defendem-se 

abordagens diferentes quanto ao seu papel, não apenas na remoção de contaminantes, mas na 

reciclagem e valorização de recursos.  

Segundo Smedley (2013), embora parecendo relativamente óbvias as relações entre a água e 

energia, não existe consciência da forma insustentável como têm vindo a crescer os consumos de 

energia associados à utilização da água nas cidades, nas quais se concentra mais de metade da 

população mundial. 

A água é usada para produzir energia em aproveitamentos hidroelétricos, mas são necessárias, em 

regra, enormes quantidades de energia para elevar, transportar, abastecer e tratar a água. O 

abastecimento das cidades é realizado recorrendo a complexos sistemas de bombagem que elevam 

água até aos pisos superiores dos edifícios. A água captada e abastecida é devolvida ao meio 

receptor após tratamento. O tratamento das águas residuais representa, nos Estados Unidos da 

América, cerca de 3% do consumo total de energia elétrica, e este valor tende a crescer com o 

aumento da poluição nas origens de água, e com a crescente urbanização, com um transporte de 

água e de águas residuais cada vez mais longo. Cada ano, consome-se mais energia no sector da 

água que no ano anterior e o esforço associado ao tratamento e abastecimento de um metro cúbico 

de água potável, aumenta consideravelmente em cada ano que passa (Payen, 2013, citado em 

Smedley, 2013). 

Nos sistemas de tratamento de águas residuais, a matéria orgânica e os nutrientes têm sido tratados 

como resíduos a remover dos efluentes e não como produtos que podem e que devem ser 

valorizados. Atualmente, quando se analisa a sustentabilidade das ETAR, compreende-se que as 

águas residuais contêm recursos importantes, recursos que são potencialmente reutilizáveis, como a 
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água, a energia e os nutrientes. Aspectos até agora secundários como a eficiência energética, a 

pegada de carbono e a análise do ciclo de vida, começam a ser considerados importantes para a 

gestão e otimização das ETAR. Tão importantes como os custos e os objetivos de qualidade em 

condições usuais, são a garantia da flexibilidade das soluções, a garantia de bom desempenho 

perante alterações quantitativas e qualitativas e a resiliência às condições meteorológicas extremas 

(Crawford, 2010). 

No novo contexto da sustentabilidade e das alterações climáticas, prevê-se que as ETAR das 

próximas gerações possam dispor de processos de tratamento que, além de assegurarem a 

qualidade dos efluentes líquidos, das emissões gasosas e dos resíduos do tratamento, vão também 

beneficiar de uma reutilização mais eficiente dos recursos, com novas abordagens e novas 

ferramentas de avaliação de desempenho.  

Aspectos importantes, que estão a mudar a concepção e a gestão das ETAR, são as questões 

relacionadas com a pressão crescente sobre a qualidade da água no meio receptor, as questões da 

reutilização das águas tratadas, a pressão sobre os objetivos de qualidade para os efluentes tratados 

(com novos parâmetros a serem considerados no futuro), a imposição de níveis de tratamento cada 

vez mais exigentes, o maior controlo das emissões gasosas, o controlo dos produtos químicos 

utilizados, das lamas e dos subprodutos do tratamento, e a imposição de novas exigências em termos 

de eficiência energética. Nas suas diversas vertentes (água, lamas e resíduos, odores e emissões 

gasosas, energia, produtos químicos), são agora pensados novos indicadores de desempenho das 

ETAR, que motivam novas abordagens no tratamento das águas residuais. 

Verificam-se progressivas dificuldades na gestão dos grandes sistemas de tratamento municipais. 

Estas dificuldades não surgem apenas de uma exigência cada vez maior relativamente às questões 

relacionadas com a proteção da saúde publica e com a qualidade ambiental. É exigido o cumprimento 

de objetivos de qualidade cada vez mais rigorosos, com menores custos. As questões relacionadas 

com as alterações climáticas e com a sustentabilidade das ETAR vão sendo impostas 

progressivamente. 

Existem dificuldades na adequação das ETAR aos objetivos para que foram concebidas, que se 

prendem com a própria abordagem das soluções técnicas adoptadas. Uma parte substancial das 

dificuldades de gestão das ETAR, são intrínsecas da concepção dos grandes sistemas de 

saneamento, fortemente centralizados. A procura de soluções aparentemente mais económicas pode 

não se confirmar, quando se analisam os sistemas à luz dos novos indicadores de desempenho e de 

sustentabilidade dos sistemas. 

Quando se pretende diminuir os impactos ambientais nem sempre a concentração das descargas 

num único ponto é a melhor solução. Uma abordagem supostamente simplificada, que concentra 

espacialmente o problema da poluição de todo um vasto território num único ponto, sem atender aos 

limites naturais das bacias de drenagem, pode comprometer a procura de outras soluções mais 
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adequadas, em termos de sustentabilidade. 

Soluções que recorrem a grandes sistemas centralizados para tratar as águas residuais, exigem, em 

regra, sistemas elevatórios complicados, geralmente caros e não totalmente fiáveis. Uma única 

grande ETAR, com economias de escala e um custo associado por metro cúbico da água tratada 

aparentemente inferior, pode ser globalmente pior e comprometer soluções mais baratas, 

sustentáveis e ambientalmente mais adequadas. Os sistemas de saneamento de grande dimensão 

exigem, frequentemente, grandes investimentos na recolha, transporte e tratamento, de que se 

destacam custos muito elevados associados à bombagem e ao tratamento das águas residuais. Nos 

Estados Unidos da América, cerca de 30% dos custos com os sistemas de águas residuais devem-se 

à expansão de sistemas antigos, criando frequentemente sistemas de saneamento demasiado 

complexos, pouco sustentáveis, e criando dificuldades económicas acrescidas para as entidades 

gestoras (Stinson et al. 2009, citado em Cao, 2011). 

Os grandes sistemas centralizados utilizam grandes quantidades de água para transportar as águas 

residuais. Estes sistemas diluem a poluição e concentram a descarga num único ponto. Podem 

obrigar à construção de sistemas elevatórios complexos, caros e pouco fiáveis. São mais sensíveis 

em caso de acidentes, cheias ou inundações porque não deixam espaço a redundâncias e soluções 

alternativas, aspecto importante quando se abordam os fenómenos meteorológicos extremos. Os 

grandes sistemas centralizados para tratamento de águas residuais domésticas têm vindo a ser 

criticados pela sua baixa eficiência, em grande parte devido ao risco de diluição acrescida das águas 

residuais por infiltração e precipitação útil (Otterpohl et al., 1997; Lenset al., 2001 e Daigger, 2008, 

citados em Cao, 2011). 

Os custos de tratamento mais elevados, que se associam ao efeito de diluição das águas residuais 

nas grandes ETAR, relacionam-se não apenas com a energia associada à elevação e transporte de 

grandes volumes, mas também o facto da remoção de nutrientes e da produção de biogás serem 

proporcionalmente muito mais caros, quando se trata de sistemas com grandes caudais e baixas 

concentrações de poluentes. 

Os efluentes domésticos estão na origem da fração principal das águas residuais afluentes que 

chegam às grandes ETAR municipais, e têm duas componentes principais. Por um lado incluem-se 

as águas residuais com menor volume e mais concentradas que transportam a matéria fecal e os 

resíduos orgânicos das cozinhas (águas negras), e por outro, as águas de lavagem em maior volume, 

mas mais diluídas, provenientes das casas de banho, cozinhas e lavandarias. As águas que 

transportam a matéria fecal e os resíduos orgânicos das cozinhas deveriam poder ser separadas para 

se obterem economias quanto aos custos do tratamento, de remoção de nutrientes, de reutilização e 

de produção e valorização do biogás, e consumos em energia. 

Consideradas as vantagens evidentes em tratar um menor volume com concentrações superiores de 

matéria orgânica e de nutrientes, existe uma procura crescente por soluções descentralizadas mais 
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sustentáveis que tratam de forma separada as suas diversas componentes (Lens et al., 2001; 

Tchobanoglous, 2003 e Cao, 2011). 

Dos diversos componentes removidos pelo tratamento das águas residuais nas ETAR para além dos 

sólidos suspensos totais, os principais são a matéria orgânica carbonácea (medida frequentemente 

pela carência química em oxigénio ou CQO), o azoto e o fósforo. Como vimos anteriormente, a CQO 

e o azoto são normalmente eliminados por oxidação biológica e o fósforo por precipitação química ou 

na biomassa dos microrganismos que se acumulam nas lamas biológicas. 

A remoção da matéria orgânica e do azoto nas ETAR convencionais é um processo dispendioso e 

que levanta diversos problemas. A introdução de grandes quantidades de oxigénio em tanques de 

arejamento durante o tratamento biológico das águas residuais, destinados à oxidação da matéria 

orgânica e do azoto, resulta em elevados consumos de energia eléctrica. Esta energia é cara e 

normalmente produzida a partir da queima de combustíveis fósseis, e que libertam para a atmosfera 

GEE. Nos processos de oxidação para remoção da matéria orgânica verificam-se elevadas perdas da 

energia. A energia que se perde, sob a forma de calor metabólico, representa cerca de 14 MJ/kgCQO 

(Jetten, 1997). 

Geralmente, para conseguir a remoção do azoto nas águas residuais recorre-se a processos de 

nitrificação/desnitrificação. A nitrificação é um processo lento, i.e., necessita de idades de lamas 

elevadas no interior de tanques com tempos de retenção muito prolongados. Tempos de retenção 

muito longos obrigam a que sejam construídos reatores biológicos de grandes dimensões, que 

ocupam grandes volumes e áreas e cuja construção e funcionamento são dispendiosos. 

Um outro problema relacionado com a remoção da matéria orgânica e do azoto nas ETAR 

convencionais, é que uma parte substancial da matéria orgânica é oxidada nos tanques de 

arejamento. Esta matéria, sobretudo a fácilmente oxidável faz falta depois, posteriormente, no 

processo de desnitrificação, para completar a remoção do azoto. Como a quantidade de matéria 

orgânica presente na água residual é limitada, é necessário, frequentemente, durante a 

desnitrificação, ter que fornecer uma fonte alternativa de carbono, juntando por exemplo metanol. Ou 

seja, gasta-se energia a oxidar a matéria carbonácea que faz depois falta para se completar o 

processo de desnitrificação.  

Estes problemas, frequentes nas grandes ETAR municipais que tratam sobretudo efluentes de origem 

doméstica e que descarregam os efluentes para zonas sensíveis, justificando a remoção de azoto na 

massa líquida, têm motivado a procura de novas soluções de tratamento em que a remoção do azoto 

possa ser feita, minimizando os consumos em matéria orgânica e energia, e utilizando a maior parte 

da matéria orgânica presente nas lamas para produzir energia a partir do biogás. 

Algumas destas novas soluções de tratamento procuram a maximização da produção das lamas 

biológicas. Jetten et al. (1997), por exemplo, desenvolveram novas soluções de processos 
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microbianos no tratamento biológico, em que num estágio inicial se obtém grandes quantidades de 

lamas. Desta forma, remove-se grande parte da matéria orgânica presente nas águas residuais 

afluentes à ETAR sob a forma de lamas, reduzindo substancialmente as necessidades de 

arejamento. A lama, com elevado conteúdo em matéria orgânica, é digerida para produzir biogás e 

energia eléctrica. 

As alterações climáticas e a busca de maior sustentabilidade dos sistemas podem estar na origem de 

alterações substanciais nas quantidades e na composição das águas residuais afluentes às ETAR e 

no futuro é provável que nova regulamentação e restrições financeiras venham a diminuir os 

consumos nas ETAR e obrigar ao uso mais sustentável da água, energia e nutrientes.  

Prevê-se que a separação das águas residuais na origem possa vir a ser, no futuro, um dos caminhos 

a seguir no rumo para a maior sustentabilidade das ETAR, sobretudo no caso de climas secos e 

áridos, e em ETAR de pequenas dimensões, descentralizadas, em zonas onde é economicamente 

atrativo o uso de água reutilizada para irrigação agrícola. Estratégias que promovam a recolha em 

separado dos efluentes menos carregados (águas de limpeza) dos mais carregados, que transportam 

a fração mais significativa da matéria orgânica e nutrientes, vão alterar substancialmente a 

composição das águas tornando viáveis soluções de tratamento mais eficientes e económicas 

(Larsen e Gujer, 1996, citados por Jetten et al., 1997). 

Diversos autores defendem a utilização de esquemas de tratamento instalados a montante das 

ETAR, que possibilitem a pré-concentração da matéria orgânica e nutrientes (CQO, azoto e fósforo) 

(Verstraete et al., 2008 e Boon et al., 2009, citados em Cao, 2011). Trata-se de processos de 

tratamento biológicos, físicos ou químicos ou de uma combinação entre eles. A matéria orgânica 

concentrada nestas unidades de pré-tratamento é depois enviada para digestores anaeróbicos para 

produzir biogás e gerar energia eléctrica.  

As unidades ATP, em inglês designadas por advanced preliminary treatment, são um exemplo de 

sistemas de pré-concentração que incluem processos de tratamento físico-químico, que permitem 

reter uma parte substancial da CQO, sob a forma de partículada.  

Outro exemplo que permite aproveitar uma boa parte da matéria orgânica que de outra forma seria 

oxidada no tratamento biológico, são os sistemas de lamas ativadas com vários estágios e com 

tempos de retenção muito curtos no estágio inicial. Como se referiu anteriormente, o processo de 

tratamento biológico por lamas ativadas do tipo A/B, utilizado na ETAR de Strass, na Áustria, constitui 

um exemplo de um processo biológico que inclui pré-concentração (Wett, 2007). 

Em Portugal, as questões da sustentabilidade também estão a motivar uma mudança de atitude em 

relação às ETAR. A titulo de exemplo, refira-se a nova abordagem integrada para as alterações 

climáticas e energia nas ETAR que está a ser desenvolvida no âmbito do projecto  

WW4ENVIRONMENT, que se propõe optimizar a gestão das ETAR diminuindo o respetivo consumo 
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energético e aumentando a produção de energia. Os objetivos do projeto são implementar uma 

ferramenta para optimizar o funcionamento das ETAR, desenvolver uma metodologia para pesquisar 

a eco toxicidade e determinar um procedimento para avaliar a pegada de carbono (Neves, 2012). 

A garantia de bom desempenho dos sistemas de águas residuais é um aspecto a que tem vindo a ser 

dada uma importância crescente, no âmbito da gestão sustentável. A avaliação do desempenho dos 

sistemas tem vindo a ser realizada individualmente, de diferentes formas, em função da experiência e 

das práticas locais. Não existe ainda um consenso generalizado de como devem ser avaliados e 

comparados entre si os diferentes sistemas. A gestão técnica eficiente dos sistemas requer uma 

abordagem relativamente especializada que inclui diferentes metodologias usadas no planeamento, 

concepção, projeto, construção, operação e manutenção dos sistemas.  

4.4.  Avaliação do Desempenho de ETAR 

A avaliação do desempenho dos sistemas das ETAR tem vindo a ser realizada com dados muito 

diferentes, dados operacionais, físicos, económicos, recursos humanos afectos e outros, e a partir de 

análises baseadas em modelos de simulação, sistemas de informação geográfica e noutros sistemas 

de informação. A utilização destas ferramentas em simultâneo tende a gerar um conjunto vasto de 

informação, relativamente desagregada, sobre o desempenho dos sistemas, que não facilita uma 

visão de conjunto, mais simplificada, do respetivo desempenho. 

Embora para as infraestruturas de águas residuais se tenham vindo a desenvolver recentemente 

muitos sistemas de avaliação, Quadros et al. (2009) consideram que alguns aspectos importantes da 

avaliação de desempenho das ETAR não foram tidos ainda em consideração. Além dos indicadores 

referentes à qualidade da água tratada, aspectos como a eficiência e a fiabilidade das estações de 

tratamento, a utilização de recursos, a gestão dos subprodutos, a segurança das instalações, os 

meios humanos envolvidos, os recursos financeiros e as questões de planeamento e projeto, 

constituem também outros indicadores importantes que não devem deixar de ser considerados na 

avaliação de desempenho das ETAR. 

Segundo Rosa et al. (2011), os sistemas de avaliação de desempenho das ETAR, PASWWTP 

(Performance Assessment System WasteWater Treatment Plant), devem ser orientados por 

objectivos, normalizados e quantitativos, dos aspectos operacionais, e destinam-se a apoiar a tomada 

de decisão para efeitos da operação e da reabilitação das instalações, usam ferramentas de cálculo 

automático, PAStool, e a sua estrutura inclui duas componentes principais: avaliação do desempenho 

global e avaliação do desempenho operacional. 

No desempenho global, OvPA (Overall Performance Assessment), avalia-se o desempenho da ETAR 

como um todo, recorrendo a indicadores de desempenho, ID, que se destinam a apoiar a gestão e a 

produzir informação útil à exploração.  



 

127 

Decorrendo dos objectivos de gestão, os ID podem agrupar-se em diferentes domínios de avaliação: 

a) qualidade da água residual tratada; b) eficiência e fiabilidade; c) utilização de água, energia e 

materiais; d) gestão de subprodutos; e) segurança; f) recursos humanos; g) recursos económico-

financeiros e h) apoio ao planeamento e ao projeto.  

No Quadro 4.1, apresentam-se alguns indicadores globais do desempenho das ETAR propostos em 

Rosa et al. (2011). 

Quadro 4.1 - Indicadores de desempenho das ETAR (adaptado de Rosa et al., 2011). 

 

A avaliação do desempenho operacional, OpPA (Operational Performance Assessment), é mais fina, 

analisa em pormenor o desempenho de cada operação, processo unitário ou etapa de tratamento da 
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ETAR, seguindo uma metodologia que se baseia em funções de desempenho para obter índices 

adimensionais.  

Os índices de desempenho cobrem os seguintes aspectos da avaliação: qualidade da água residual 

tratada; eficiência e fiabilidade; utilização de água, energia e materiais; gestão de subprodutos; 

recursos económico-financeiros. A avaliação operacional estrutura-se em três subcomponentes: a) 

qualidade da água residual tratada; b) eficiência do tratamento e c) funcionamento dos órgãos. 

A função de desempenho penaliza os desvios relativamente à situação óptima, em que a etapa de 

tratamento em análise apresenta um desempenho máximo. A função converte cada valor da variável 

num índice de desempenho, que assume valores entre 0 e 300 (300 refere-se a desempenho 

excelente, 300 a 200 bons desempenhos, 200 a 100 aceitáveis, 100 corresponde ao desempenho 

mínimo aceitável, valores inferiores a 100 traduzem desempenho insatisfatório e 0 significa ausência 

ou interrupção da função). 

Na função de desempenho genérica desenvolvida para as ETAR, um índice de desempenho 

excelente corresponde a valores que não excedam o valor limite, VL, em 0,2 ou o limite de 

quantificação do método analítico para o parâmetro em causa. Ao valor limite 0,5VL, atribui-se um 

desempenho adequado (índice 200), para valores limite entre 0,5VL e 0,2VL o desempenho é bom 

(200-300) e entre 0,5VL e VL o desempenho é aceitável (100-200).  

O índice 0 corresponde à ausência de serviço e atribui-se quando se excede o desvio máximo 

permitido pelo diploma legal aplicável ao parâmetro em analise ou com base no qual a licença de 

descarga foi estabelecida, i.e., 2,5VL para SST (DL 152/97 de 19 de Junho) e 2VL para os restantes 

parâmetros (DL 152/97 ou Anexo XVIII do DL 236/98 de 1 de Agosto) (Alegre et al., 2009). 

Na Figura 4.4 apresenta-se, a título de exemplo, uma curva da função de desempenho numa ETAR, 

em função do índice de desempenho relativamente ao cumprimento do valor limite de descarga da 

CBO5. 

 
Figura 4.4 - Índices de desempenho da ETAR, em termos de qualidade do efluente em CBO5 

(adaptada de Rosa et al., 2011). 
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Para ilustrar a importância da concentração afluente na função de desempenho da eficiência do 

tratamento secundário, representam-se, na Figura 4.5, funções de desempenho para três valores de 

concentração afluente à ETAR em CBO5, representativas de uma água residual doméstica de 

concentração fraca (100 mg O2/l), média (200 mg O2/l) e muito forte (500 mg O2/l).  

 
Figura 4.5 - Índices de desempenho no tratamento por lamas ativadas, para concentrações afluentes 

de 100, 200 e 500 mgO2/l em CBO5 (adaptada de Rosa et al., 2011). 

Dependendo da concentração afluente, uma eficiência de remoção de CBO5 de, por exemplo, 90% 

pode corresponder a um desempenho bom (para concentração fraca em CBO5, 100 mg O2/l), 

aceitável (para concentração média, 200 mg O2/l) ou insatisfatório (para concentração muito forte, 

500 mg O2/l). 

Os índices de desempenho operacional são adimensionais para permitir a agregação dos índices 

obtidos para cada elemento da instalação num índice de desempenho para cada uma das três 

componentes da avaliação de desempenho operacional. Os três índices assim gerados podem, por 

sua vez, agregar-se num índice do desempenho operacional global da ETAR. Assim, a metodologia 

proposta permite produzir valores de desempenho operacional quer ao nível de cada etapa do 

tratamento, quer ao nível do conjunto da ETAR (Rosa et al., 2011). 

A avaliação de desempenho nos sistemas de saneamento é um domínio que está em evolução 

acelerada, surgem agora novas metodologias e novas ferramentas orientadas para o apoio à decisão 

na avaliação do desempenho dos sistemas, quer na gestão técnica dos sistemas de drenagem 

urbanos (Cardoso et al., 2009), quer no desempenho das ETAR (Cao, 2011). 

Nas ETAR, para se conseguir a melhoria contínua do seu desempenho, é importante utilizar os 

resultados agregados obtidos através de diferentes indicadores ou índices de relevância comprovada, 

usar esses valores na avaliação periódica ou contínua das suas condições de funcionamento, ao 

longo de períodos de tempo relativamente alargados, comparar regularmente os resultados e corrigir 
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periodicamente os objetivos (Silva et al., 2012).  

Atualmente, os indicadores de desempenho das ETAR encontram-se ainda muito limitados à 

qualidade do efluente tratado. De futuro, devem considerar-se novos indicadores de desempenho 

mais baseados em novas abordagens no tratamento das águas residuais, noutras vertentes: água, 

lamas e resíduos, mas também odores e emissões gasosas, energia e produtos químicos (Quadros 

et al., 2009 e Cao, 2011).  

Na avaliação de desempenho das ETAR, o conhecimento aprofundado das relações que 

condicionam o funcionamento das diversas operações e processos unitários de tratamento, é um 

aspecto que tem vindo a ganhar importância crescente. No Quadro 4.2 apresentam-se alguns dos 

novos indicadores de desempenho que, segundo Cao (2011), se prevê venham a ser no futuro 

correntemente usados na gestão das ETAR.  

Quadro 4.2 - Novos indicadores de desempenho das ETAR, no futuro (adaptado de Cao, 2011). 

 
Algumas ferramentas, como a modelação matemática das ETAR, tem-se vindo a apresentar como 

ferramentas incontornáveis de suporte ao estudo, concepção e operação das ETAR, na preparação 

das novas exigências a que devem vir a ser sujeitas estas instalações no futuro, e na avaliação do 

desempenho das instalações. 

 

Quadro x – indicadores de desempenho das ETAR em 2030 (adaptado de Cao, 2011) 

 

 

 

 

 

 
Área a que se 
aplicam os 
indicadores de 
desempenho 

 
Parâmetros 
 

 
Observações 
 

 
Água 

 
CQO e SS, 
Azoto e fósforo 
Micropoluentes 
Patogénicos 
Energia térmica 
 

 
O controlo dos parâmetros convencionais nas ETAR pode ser 
mais exigente dependendo dos utilizadores. 
Os micropoluentes vão ser os principais parâmetros usados no 
controlo das descargas. 
Vão ser utilizados patogénicos específicos em vez de 
indicadores gerais da ocorrência de microrganismos 
patogénicos, no controlo das descargas. 
 

 
Biosólidos 

 
mg(µ)/kgSS; mg SS/m3de 
sólidos; 
BTU/m3 de sólidos 
 

 
Exigências no controlo da presença de micropoluentes nos 
sólidos das ETAR. 
Devido a exigências no aproveitamento energético das lamas 
biológicas e no maior controlo seu destino final, haverá dados 
da energia presente nos sólidos biológicos. 
 

 
Ar 

 
mgCO2/m3; mgN2O/m3; mg 
CH4/m3 ; mgCO2/pe.d; 
mgCH4/pe.d ; mgGEE/pe.d 

 
Exigências no controlo das emissões de GEE das ETAR, em 
concentração dos GEE e em função da população equivalente 
diária (pe.d) 
 

 
Energia 

 
kWh/m3afluente; 
kWh/pe.ano; 
eficiência energética (%) 
 

 
Exigências de indicadores de desempeno das ETAR na 
produção de energia e no controlo da eficiência energética. 

Produtos 

químicos  

 
gC/m3; g/pe.ano  

 
Imposições legais ao controlo e redução na utilização de 
produtos químicos nas ETAR. 
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4.5.  Estratégias de Adaptação 

O objetivo da adaptação é a adopção de soluções para lidar com a crescente variabilidade do clima, 

tornando os equipamentos e as infraestruturas menos vulneráveis, de modo a estarem melhor 

preparados para lidar com a realidade futura das alterações climáticas. Alguns sistemas e 

infraestruturas são mais resilientes, enquanto outros necessitam de intervenções mais profundas, 

para reduzir a vulnerabilidade aos climas extremos. As estratégias de adaptação visam preparar a 

sociedade para os impactos inevitáveis das alterações climáticas, recorrendo a medidas que 

procuram reduzir a vulnerabilidade dos sistemas sociais, económicos e ambientais e aumentar a 

resiliência destes sistemas relativamente aos impactos que forem inevitáveis. No caso do sector da 

água, nos sistemas de drenagem e tratamento das águas residuais e nas ETAR em particular, a 

adaptação constitui agora uma prioridade. 

O aumento do conhecimento e a consciencialização sobre as alterações climáticas e sobre os seus 

efeitos esperados nos sistemas naturais, na atividade económica, no tecido social e na vida dos 

cidadãos, tem estado na origem de um crescente interesse pelo desenvolvimento de políticas de 

adaptação às alterações climáticas. Em Portugal, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, doravante ENAAC, foi adoptada a 1 de Abril de 2010, como Resolução de Conselho de 

Ministros nº 24/2010, e vem dar relevo a esta necessidade internacional, mas sentida também a nível 

nacional, de realçar a dimensão da vertente da adaptação às alterações climáticas. Era prioridade dar 

às questões da adaptação maior visibilidade política e complementar os esforços de mitigação que, 

colectivamente, os países de todo o Mundo terão de fazer para controlar as emissões de gases com 

efeitos de estufa. 

A ENAAC resultou da análise e consulta interministerial conduzidas pela Comissão para as 

Alterações Climáticas, doravante CAC. Foram feitos estudos preliminares pelo Instituto do Ambiente 

em 2007 e posteriormente, em 2009, foi constituído um grupo de trabalho interministerial com 

representantes de diversos organismos públicos. As bases para a proposta de ENAAC foram 

apresentadas no Fórum para as Alterações Climáticas em 2009, e a proposta de Estratégia foi 

aprovada pela CAC eobjeto de consulta pública. 

Foram identificados nove sectores que incluem: a) o ordenamento do território e cidades; b) os 

recursos hídricos; c) a segurança de pessoas e bens; d) a saúde humana; e) a indústria e energia; f) 

o turismo; g) a agricultura, florestas e pescas; h) as zonas costeiras e i) a biodiversidade. Entendeu-

se que a abordagem por domínios e sectores estratégicos permitiria vir a identificar medidas de 

adaptação sectoriais de uma forma mais consistente. Alguns dos sectores têm já trabalhos 

importantes desenvolvidos ou em curso, que, no seu conjunto, contribuem para os objetivos da 

estratégia nacional. A nível regional e local, existem também já alguns processos de reflexão sobre 

as consequências das alterações climáticas ao nível dos seus territórios.  

A ENAAC tem como objetivos principais: a informação e conhecimento que constitui a base de todo o 
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exercício de adaptação às alterações climáticas e reconhece a necessidade de se consolidar e 

desenvolver uma base científica e técnica sólida; a redução da vulnerabilidade e aumento da 

capacidade de resposta que corresponde ao trabalho de identificação, definição de prioridades e 

aplicação das principais medidas de adaptação; a participação, sensibilização e divulgação que 

pretende levar a todos os agentes sociais o conhecimento sobre alterações climáticas e a transmitir a 

necessidade de ação e da participação na definição e aplicação da estratégia; e a cooperação 

internacional na área da adaptação às alterações climáticas, e no acompanhamento das negociações 

levadas a cabo a nível internacional. 

Para assegurar a boa execução da estratégia, esta contempla os respetivos mecanismos de 

acompanhamento, monitorização e avaliação. A aplicação da estratégia é apoiada num grupo de 

coordenação, em grupos de trabalho sectoriais e num painel científico. 

A base metodológica de todo o exercício parte da definição de cenários climáticos e socioeconómicos 

que são usados para antecipar um conjunto de impactos futuros. Esses impactos são muitas vezes 

negativos mas existem também, com frequência, oportunidades que devem ser identificadas. A 

resposta às alterações climáticas envolve um processo iterativo de gestão do risco que inclui quer 

adaptação, quer mitigação e que tem em conta os prejuízos, os benefícios, a sustentabilidade, a 

equidade e a atitude perante o risco das alterações climáticas 

As medidas de adaptação surgem como sendo a resposta que os vários decisores e agentes devem 

tomar para fazer face aos riscos e impactos resultantes das alterações climáticas que foram 

previamente identificados. O objetivo dessas medidas pode ser: anular ou reduzir significativamente o 

risco de danos; potenciar os benefícios; reduzir ou mitigar as consequências de fenómenos 

resultantes das alterações do clima. 

A implementação prática das medidas de adaptação deve ser precedida de uma análise dos 

benefícios esperados e dos custos incorridos na aplicação prática dessa medida de adaptação. 

Depois de aplicadas, o sucesso das medidas deve ser avaliado. A avaliação inclui os benefícios 

relacionados com a medida, e à forma como evoluiu a ciência que sustenta a elaboração dos 

cenários climáticos e a identificação dosimpactos potenciais. Desta avaliação deverá resultar um 

processo dinâmico em que as medidas de adaptação identificadas e aplicadas se vão constituindo 

como aproximações sucessivamente mais adequadas ao ritmo com que as alterações do clima e 

seus impactos se vão fazendo sentir.  

A nível do sector da água e recursos hídricos, está atualmente em desenvolvimento em Portugal,  a 

estratégia sectorial para a adaptação aos impactos das alterações climáticas sobre os recursos 

hídricos. Considera-se na estratégia sectorial que as alterações climáticas devem ser consideradas 

em todas as diferentes fases dos processos de planeamento e de gestão e devem ser integradas nas 

políticas da água aos níveis nacional, regional e local e nas diferentes organizações.  
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A Estratégia Sectorial sobre a Adaptação aos Impactos das Alterações Climáticas sobre os Recursos 

Hídricos, doravante ESAAC-RH, constitui assim uma primeira contribuição abrangente do sector da 

água para os esforços em curso para desenvolver uma sociedade mais resiliente às alterações 

climáticas.  

O objetivo principal da ESAAC-RH é o de reduzir a vulnerabilidade do país aos impactos relacionados 

com a água de uma forma que seja sustentável do ponto de vista técnico, económico, ambiental e 

social. A estratégia identifica os principais impactos das alterações climáticas no sector da água e 

propõe medidas para as seguintes áreas: planeamento e gestão de recursos hídricos, ecossistemas 

aquáticos e biodiversidade, serviços da água, agricultura e florestas, produção de energia eléctrica, 

turismo e zonas costeiras.  

A ESAAC-RH deve propor ações de adaptação que constituem iniciativas com um risco reduzido de 

poderem vir a ser investimentos não produtivos. As medidas devem ser flexíveis, sem restringirem 

opções futuras, e resilientes à ação do clima, isto é, devem produzir benefícios positivos mesmo em 

cenários de alterações climáticas reduzidas. 

Na ESAAC-RH privilegiam-se as medidas que respondem aos efeitos das alterações que se prevêem 

com um menor grau de incerteza como, por exemplo, a subida do nível médio do mar, e aquelas que 

visam a melhoria do conhecimento em áreas chave, onde as lacunas existentes condicionam uma 

ação mais efetiva de resposta à dinâmica da alteração climática. 

A estratégia sectorial propõe medidas concretas de adaptação. As medidas propostas na estratégia 

sectorial de adaptação devem ser concretizadas e integradas de uma forma coerente nas políticas da 

água ao nível nacional, regional, local e organizacional que visam a satisfação das necessidades de 

água, a proteção e o melhoramento do estado dos recursos hídricos e a redução dos riscos 

relacionados com a água.  

Para avaliar a incerteza associada às projeções climáticas para o continente europeu, foram 

desenvolvidas várias metodologias destinadas a produzir um conjunto muito significativo de cenários 

climáticos, com diferentes premissas e diferentes resoluções espaciais. O projeto ENSEMBLES 

produziu um conjunto de projeções climáticas para a Europa. O projeto foi liderado pelo Met Office 

Haddley Centre, do Reino Unido, e envolveu mais de 60 parceiros de 20 países diferentes, na maioria 

europeus, e outras 30 organizações afiliadas. O projeto foi selecionado para definir um conjunto de 

cenários para a Península Ibérica, em face dos quais se identificam ações de adaptação que 

concretizem as linhas de orientação da ESAAC-RH aqui definidas. Os cenários climáticos para a 

Península Ibérica são descritos em diversos relatórios (INAG, 2010) e os objetivos, metodologias e 

resultados do projeto são sintetizados num relatório final (van der Linden e Mitchel, 2009) e servem 

de base à estratégia de adaptação a nível sectorial. 

Importa potenciar a integração da estratégia sectorial de adaptação na política geral de planeamento 
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e gestão dos recursos hídricos e criar condições que permitam vir a reforçar a capacidade das 

instituições e dos sistemas existentes para a monitorização, para o planeamento e na gestão dos 

recursos hídricos. 

A estratégia de adaptação é um instrumento importante para enfrentar o problema das alterações 

climáticas, limitando os seus efeitos e criando condições que permitam a adaptação às suas 

consequências. Os desafios decorrentes das alterações climáticas devem ser resolvidos com eficácia 

e eficiência recorrendo a conhecimento fundamentado e acessível, a politicas claras e participadas e 

a instituições fortes com experiencia na gestão dos recursos hídricos, visão de longo prazo e 

instrumentos de ação adequados. 

4.6.  Medidas de Adaptação em ETAR 

As medidas de adaptação nos sistemas de águas residuais podem ter lugar a montante da ETAR ou 

na própria instalação. De entre as medidas de adaptação a montante da ETAR destacam-se o 

controlo mais efetivo das afluências indevidas, sobretudo em redes de drenagam separativas, o 

controlo dos caudais pluviais (quantidade e qualidade), a melhoria das condições de autolimpeza das 

redes e intervenções nos sistemas de tratamento.  

O controlo mais efetivo das afluências indevidas aos sistemas de drenagem com origem em ligações 

ilegais e na infiltração nas redes de drenagem com coletores que se situam abaixo do nível freático, 

constituem medidas importantes que contribuem para boas condições de escoamento.  

O maior controlo das afluências pluviais aos sistemas de tratamento de águas residuais, 

designadamente através de soluções de controlo na origem das águas pluviais e de uma separação 

das águas mais efetiva, com redes de drenagem separativas de águas residuais e redes de águas 

pluviais, permitem também reduzir os custos de bombagem nas estações elevatórias, os custos do 

tratamento nas ETAR, a qualidade da água dos meios receptores e melhorar a sustentabilidade 

global dos sistemas.  

Face ao regime de precipitações decorrentes das alterações climáticas, algumas das medidas, como 

seja o maior controlo das afluências indevidas, encontram-se já previstas nos planos de atividade de 

várias entidades gestoras e a sua relevância deve agora ser reforçada. A opção por taxar os volumes 

pluviais descarregados na rede de drenagem pluvial pode ter um papel importante para promover um 

controlo mais efetivo das afluências pluviais, como já acontece atualmente em países como a 

Alemanha.  

Algumas soluções passam por criar condições que permitem assegurar reservas de capacidade a 

montante da ETAR. Estas reservas podem ser obtidas na concepção da própria rede de drenagem, 

contando com a capacidade dos coletores (on line storage) e das estações elevatórias, construindo 

reservatórios ao longo da rede de drenagem ou tanques de homogeneização do caudal e da carga 
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afluente instalados à cabeça da estação de tratamento. Algumas soluções podem passar pela 

utilização conjunta dos sistemas pluviais e dos sistemas de águas residuais. Um exemplo é o caso da 

cidade de Barcelona, onde, quando se verificam chuvadas muito intensas, grandes reservatórios 

subterrâneos construídos em diversas zonas estratégicas da cidade, recebem uma parte significativa 

das águas pluviais, que vão depois sendo lentamente enviadas para a ETAR de uma forma 

controlada. O volume de reserva do sistema de drenagem da cidade de Barcelona já ultrapassa, 

atualmente, os 500 000 m3. 

O reforço de condições de autolimpeza dos coletores e o maior controlo das condições de septicidade 

das águas residuais, promovendo o controlo dos odores e da corrosão são aspectos importantes na 

adaptação destes sistemas. Cenários climáticos com diminuição do caudal durante grande parte do 

ano e um aumento súbito em períodos curtos, com chuvadas muito intensas, favorecem 

primeiramente a acumulação de materiais no interior dos colectores, e a eventual ocorrência de 

situações de colmatação e entupimentos, para depois se verificar o arrastamento com as primeiras 

chuvadas.  

Redes longas e sobredimensionadas, onde as águas residuais se mantêm durante muito tempo em 

condições pouco arejadas ou de anaerobiose, favorecem a libertação de odores, gases tóxicos e de 

substâncias com efeitos na corrosão dos materiais das condutas (como H2S e H2SO4). As medidas de 

adaptação destinadas a adequar os sistemas para evitar estas situações, prejudiciais ao bom 

funcionamento e à conservação dos equipamentos e das infraestruturas, produzem benefícios 

positivos mesmo num cenário de alteração climática reduzida. 

Estas medidas, a implementar na adaptação dos sistemas de drenagem e nos coletores e estações 

elevatórias a montante da ETAR, são medidas com efeitos imediatos, que significam melhorias 

importantes na sustentabilidade dos sistemas e que não restringem opções futuras. São medidas 

resilientes à ação do clima com benefícios positivos, mesmo num cenário de alteração climática 

reduzida ou nula. 

Nas medidas de adaptação a implementar na ETAR para fazer face às alterações climáticas 

aconselham-se intervenções na afinação dos esquemas de tratamento dos efluentes, na 

implementação de tratamentos complementares e no reforço da capacidade dos órgãos, 

equipamentos e das instalações de tratamento, se se comprovar a redução de caudal nos meios 

receptores, conduzindo a menores diluições do fluente descarregado e a condições mais 

desfavoráveis de auto-depuração. 

As intervenções na ETAR, com esquemas de tratamento de efluentes mais adequados, tratamentos 

complementares e reforço da capacidade para ter em conta flutuações significativas da quantidade e 

qualidade dos volumes afluentes, bem como a implementação de sistemas de monitorização 

associados a processos de decisão em tempo real, que assegurem uma gestão dinâmica dos 

processos de tratamento em função das condições de operação dos sistemas, são aspectos 
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importantes a considerar. 

Outra forma de controlar a quantidade e qualidade dos volumes de águas residuais afluentes consiste 

em dispor, no interior da própria ETAR, de alguma capacidade excedentária de armazenamento, em 

determinados tanques ou órgãos de tratamento de forma a permitir, através de uma gestão cuidadosa 

destes volumes, manter as condições do tratamento dentro de limites aceitáveis. 

Em alguns casos, a criação de reservatórios de água tratada a jusante da ETAR podem também 

servir como medidas de adaptação para controlar os efeitos das alterações climáticas, permitindo a 

reutilização dos efluentes tratados na própria ETAR ou em outras instalações situadas na sua 

proximidade.  

A utilização de operações e processos unitários de tratamento que permitem potenciar a capacidade 

de depuração da ETAR em condições limite de afluência de volumes e concentrações muito baixas 

ou muito elevadas, pode também constituir uma boa solução.  

Caso existam, a montante dos decantadores da ETAR, equipamentos para doseamento de produtos 

químicos e câmaras que possam vir a ser usadas para mistura rápida e floculação é possível, em 

caso de afluência de água residual a tratar com elevada concentração de poluentes, aumentar 

substancialmente o rendimento da sedimentação e obter um desbaste superior de 40 a 50% da 

matéria orgânica afluente.  

O uso de lamelas no interior dos decantadores pode também ser uma estratégia que permite 

aumentar a velocidade de passagem do líquido nos decantadores, melhorando a eficiência de 

remoção de sólidos e a capacidade de tratamento, em menores volumes. Em teoria, usando lamelas 

podemos passar, por exemplo, de cargas hidráulicas aplicadas de 1m3/(m2.hora) para valores de 

cerca de 4m3/(m2hora), reduzindo assim em um quarto a área de decantação necessária. 

O uso mais eficiente da decantação primária tem reflexos imediatos na menor dependência da ETAR, 

em particular relativamente às necessidades de importação de energia eléctrica da rede geral. Uma 

decantação primária mais eficiente permite maximizar a produção das lamas e do biogás. Como se 

referiu anteriormente, se a matéria orgânica presente nas lamas primárias não for removida nos 

decantadores primários e passar para o tratamento biológico, onde é sujeita a arejamento, é oxidada 

e deixa de poder vir ser usada na produção do biogás. 

Algumas soluções comerciais, como os Densadeg ou os Actiflo, que são decantadores acelerados 

que integram num mesmo órgão um decantador e um espessador de lamas e permitem separar das 

águas residuais elevadas concentrações de sólidos, combinando floculação físico-química com 

recirculações de lamas, interna e externa, em órgãos concebidos conjuntamente, permitem adequar 

rápidamente o funcionamento da ETAR a cargas hidráulicas afluentes muito elevadas e podem ser 

uma boa solução técnica em termos de adaptação das ETAR às alterações da composição das 

águas residuais afluentes provocadas pelas alterações climáticas, sobretudo no caso e falta de 
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disponibilidade de espaço. Na Figura 4.6 apresenta-se uma imagem da superfície de um Densadeg. 

 
Figura 4.6 - Decantador do tipo Densadeg (adaptada de www.degremont-technologies.com). 

Os Densadeg e os Actiflo, com tecnologia equivalente (físico-quimico avançado) usam-se geralmente 

quando existe uma forte contribuição pluvial e se pretendem garantir eficiências elevadas a montante 

do tratamento biológico. Em Portugal, a ETAR do Portinho da Costa, em Almada, a ETAR de 

Sobreiras, no Porto, e a ETAR de Alcantara, em Lisboa, recorrem a este tipo de tecnologia de 

tratamento. 

Outras soluções que permitem garantir que as alterações causadas por modificações temporárias na 

quantidade e na qualidade das águas residuais a tratar não afectam significativamente a qualidade 

dos efluentes da ETAR, podem incluir a utilização, em complemento com o tratamento biológico, de 

processos físico-químicos de tratamento como sejam a utilização de sistemas de floculação e de 

filtros a jusante das lamas ativadas e de processos físicos de separação por membranas.  

Nalguns casos associar esquemas de tratamento biológico por biomassa fixa com sistemas com 

biomassa em suspenção afiguram-se como sendo boas soluções. Os sistemas de biomassa fixa 

encaixam mais facilmente valores extremos de caudal e de carga orgânica no afluente à instalação 

(Carmo,1993). A utilização de sistemas de biomassa fixa para tratamento biológico, em complemento 

aos sistemas de lamas ativadas, pode aumentar a capacidade da ETAR para absorver alterações na 

composição das águas residuais (Santana et al., 1990).  

A instalação de sistemas de recirculação interna e o tratamento paralelo em separado de 

determinados caudais muito concentrados, em particular os provenientes do retorno do 
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espessamento das lamas, podem constituir também, como já vimos anteriormente, soluções 

favoráveis para aumentar a resiliência das ETAR. 

As medidas que promovem a maior sustentabilidade das ETAR, tornando-as menos dependentes da 

rede eléctrica nacional são, em regra, boas medidas de adaptação porque tornam estas 

infraestruturas menos vulneráveis aos fenómenos meteorológicos extremos e às alterações climáticas 

em particular, reduzindo os efeitos dos cortes de energia eléctrica.  

Reduzir as necessidades de bombagens e do arejamento, que são os principais processos 

consumidores de energia, aumentar a produção de lamas primárias e de biogás, reduzir a idade das 

lamas no tratamento biológico, aproveitar o oxigénio libertado nos processos de desnitrificação, 

reduzir os consumos flexibilizando o arejamento e criar zonas flexíveis anóxicas e aeróbias são 

algumas soluções de adaptação já anteriormente discutidas e que podem ser implementadas nas 

ETAR. 

Um exemplo que documenta bastante bem a capacidade de intervenção que existe normalmente na 

redução da folga nas necessidades de arejamento das ETAR, é evidente nos resultados preliminares 

do projeto WW4ENVIRONMENT. Estes resultados permitem concluir que a ETAR de Beirolas poderia 

reduzir substancialmente as necessidades de arejamento satisfazendo ainda assim os requisitos 

legais impostos ao efluente (Correia, 2012). Desta forma, reduzia os custos em energia associados e 

as emissões indiretas de GEE. Com efeito, testados cenários alternativos de redução do arejamento 

no processo de tratamento, diminuindo o caudal de ar no tanque de arejamento do tratamento 

biológico do efluente, concluiu-se que existia uma margem de manobra significativa para reduzir parte 

do arejamento e, consequentemente, a energia eléctrica consumida. 

Na ETAR de Beirolas foram estudados três cenários alternativos: um cenário de referência em que se 

mantinha o caudal de ar no arejamento; um segundo cenário, em que se reduzia em 20% o caudal de 

ar, relativamente ao cenário de referência: um terceiro cenário, em que se reduzia em 50% menos o 

caudal de ar do cenário de referência. O resultado a que se chegou foi que era possível manter o 

desempenho da ETAR dentro dos limites de descarga exigidos, reduzindo em 20% o arejamento.  

Na Figura 4.7 apresenta-se a evolução da CQO no efluente tratado da ETAR de Beirolas, como 

resultado da monitorização no caso real (nos pontos discretos a amarelo), nos três cenários 

considerados no modelo desenvolvido para o efeito (a azul no cenário de referência, a encarnado no 

cenário com 20% de redução do arejamento e a violeta no cenário com 50% de redução do 

arejamento) e representa-se também na figura (linha a verde), o limite de descarga em CQO exigido 

na licença de descarga da ETAR.  
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Figura 4.7 - Cenários alternativos de redução do arejamento na ETAR de Beirolas (adaptada de 

Neves, 2012). 

Como entre os diversos cenários estudados, o cenário com 20% de redução do arejamento, 

representado pela linha a encarnado na figura, permite que não se ultrapasse nunca o limite de 

descarga, conclui-se ser possível a ETAR de Beirolas trabalhar nestas condições, poupando energia 

e cumprindo os requisitos de tratamento exigidos (Neves, 2012).   

Importa salientar que o tratamento biológico das águas residuais não tem apenas lugar nas ETAR. No 

interior das redes de drenagem verificam-se também processos de depuração. Potenciar a utilização 

conjunta da capacidade de depuração instalada nos colectores da rede de drenagem e na ETAR, 

pode ser uma boa estratégia para aumentar a flexibilidade da operação e pode constituir uma solução 

de adaptação muito favorável dos sistemas de saneamento.  

Segundo Matos (1991), é de crer que a ação da depuração biológica, em colectores de sistemas de 

drenagem de águas residuais, se processe a nível de oxidação da matéria orgânica solúvel. A 

tendência natural, à medida que o escoamento se processa para jusante, é a de redução, mais ou 

menos significativa, da concentração de sólidos voláteis solúveis, enquanto os sólidos em suspensão 

poderão sofrer algum incremento devido, nomeadamente, ao arraste de biomassa previamente 

sintetizada, desenvolvida no interior do filme biológico. 

As duas componentes principais das infraestruturas de águas residuais, sistema de drenagem e 

ETAR, devem ser vistas no seu conjunto, no que respeita à eficiência global dos processos de 

depuração tal como, segundo Matos (1991), ilustram por exemplo, os resultados obtidos na 

exploração da ETAR de Saltford, no Reino Unido. Nesta ETAR, foram conduzidos, durante seis 

meses, de Maio a Setembro de 1975, ensaios experimentais com vista à analise dos efeitos de 

oxigenação do liquido afluente, realizada no sistema de drenagem a montante, em termos de 
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parâmetros de qualidade do efluente final da ETAR. A CBO5 e sólidos suspensos do efluente da 

ETAR baixaram respetivamente, em termos médios, de 58 para 19 mg/l de CBO5 e de 51 para 21mg/l 

de SST. Durante o período de inverno, os efeitos da oxigenação da massa líquida do sistema de 

drenagem de águas residuais não foram porem tão significativos (Boon et al., 1977, citados por 

Matos, 1991). 

A utilização de sensores e de sistemas de controlo automático do funcionamento das diversas 

operações e processos unitários de tratamento, parece fundamental, assim como, a utilização de 

ferramentas que permitam prever o impacto das diversas medidas e soluções técnicas no 

desempenho da ETAR nas novas condições dos cenários antecipados para as alterações climáticas. 

É nestes dois aspectos, na previsão das condições do desempenho da ETAR nos cenários 

considerados e na previsão do impacto das soluções técnicas na fiabilidade do tratamento, que se 

entende que a aplicação de instrumentos de modelação dinâmica pode ser importante. 

Um dos aspectos mais importantes na promoção da adaptação nas ETAR é poder dispor de medidas 

de avaliação do desempenho que permitam acompanhar a implementação das diversas soluções 

técnicas. As medidas de adaptação a implementar nas ETAR dependem dos impactos decorrentes 

das diversas pressões induzidas nestes equipamentos pelas diferentes variáveis climáticas. 

Relativamente às medidas de adaptação com consequências nas ETAR, consideram-se as medidas 

que implementadas nas redes de drenagem a montante das ETAR permitem melhorar o respectivo 

desempenho e as medidas que têm lugar na própria ETAR. 

Das diversas medidas de adaptação nas redes de drenagem salientam-se: a) o controlo de afluências 

indevidas aos sistemas de drenagem devidas a ligações clandestinas, infiltração nos coletores, 

escoamento direto da precipitação útil e entrada de água do mar; b) o controlo das afluências de 

origem pluvial; c) o controlo dos odores, da corrosão dos materiais das condutas e dos equipamentos 

e o reforço das condições de autolimpeza dos coletores; c) a separação dos efluentes em função da 

sua origem em águas de limpeza, em resíduos que transportam poluentes, matéria orgânica e 

excreta; d) a instalação de sistemas de armazenamento, reserva e amortecimento de caudais, de 

equipamentos de controlo e monitorização das redes de drenagem e de equipamentos que permitam 

controlar a entrada de água do mar como as válvulas de maré. 

Das medidas de adaptação nas ETAR destacam-se: a) adaptação dos esquemas de tratamento, 

eventualmente com redimensionamento dos órgãos e etapas adicionais com novas operações e 

processos unitários de tratamento; b) melhorias no controlo do processo, monitorização e comando; 

c) aumentar a capacidade e eficiência do tratamento primário melhorando a produção de lamas e 

consequentemente a cogeração; d) melhorar a eficiência energética, reduzindo consumos e 

aumentando a produção de biogás e ainda, e) em caso de necessidade relocalizar e proteger as 

instalações contra inundações e cortes no abastecimento. Ilustram-se a titulo de exemplo, na Figura 

4.8, algumas das principais medidas de adaptação que permitem aumentar a resiliência dos sistemas 

de drenagem e das ETAR relativamente aos impactos das alterações climáticas. 
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Figura 4.8 - Medidas gerais de adaptação a montante e na ETAR. 

É importante conhecer as pressões futuras decorrentes das alterações climáticas que ameaçam a 

sustentabilidade das ETAR, para antever a sua evolução e construir uma estratégia que inclua 

medidas de adaptação adequadas. Importa portanto decidir que cenários climáticos devem ser 

considerados quando se pretende adaptar as ETAR. Como se refere na secção seguinte, os cenários 

climáticos globais não são os adequados, quando se procuram os impactos das alterações do clima 

numa escala espacial mais fina, ao nível local. 

4.7. Cenários Climáticos a Considerar na Adaptação das ETAR em Portugal 

A adaptação dos sistemas de abastecimento de água e dos sistemas de drenagem e tratamento de 

águas residuais deve ter em consideração não apenas a situação atual mas as condições 

encontradas em cenários futuros decorrentes das alterações climáticas. Desenvolver as soluções 
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técnicas que permitam adaptar os sistemas, aumentando a resiliência dos sistemas urbanos e dos 

ecossistemas aquáticos, passa necessariamente por se obter inicialmente um conhecimento mais 

aprofundado dos cenários climáticos, das condições meteorológicas futuras e do seu impacto nos 

fluxos do ciclo urbano da água. 

Como referido anteriormente, na Secção 2.10, projetam-se alterações climáticas para Portugal com 

modificações nas temperaturas médias e nas máximas, nos padrões de pluviosidade e na subida do 

nível médio do mar. Esperam-se aumentos significativos da frequência e intensidade dos fenómenos 

meteorológicos extremos, com aumento das temperaturas, mais secas e inundações, que podem 

colocar as infraestruturas em risco e criar condições para algumas das estações de tratamento 

portuguesas fiquem a operar temporariamente acima de sua capacidade, ou produzindo efluentes 

tratados com uma qualidade insatisfatória.  

Nos cenários a considerar para efeitos da adaptação das ETAR, importa saber a relevância dos 

impactos projetados das alterações climáticas no ciclo urbano da água. Os serviços relacionados com 

o ciclo urbano da água asseguram o abastecimento de água potável e não-potável às populações, a 

colecta, tratamento e destino final ou a reutilização das águas residuais e a gestão das águas pluviais 

e dos outros recursos hídricos naturais. O esquema da Figura 4.9 apresenta os principais 

componentes do ciclo urbano da água (Marsalek et al., 2006). 

 
Figura 4.9 - O ciclo urbano da água (adaptada de Marsalek et al., 2006). 

É importante conhecer as pressões futuras que ameaçam a sustentabilidade dos serviços 

relacionados com o ciclo urbano da água para antever a evolução do sector. O seu conhecimento 

atempado aumenta a possibilidade de se desenharem estratégias e se tomarem medidas de 

adaptação que reduzam ou eliminem precocemente eventuais riscos. Mas as diversas infraestruturas 

que se incluem no ciclo urbano da água são mais sensíveis às condições climáticas extremas a nível 

local, do que a condições médias das variáveis climáticas a nível global ou até regional. 

Quando a procura ultrapassa a disponibilidade de água durante determinado período de tempo, 

criam-se situações de interrupção do serviço ou de stress hídrico. O stress hídrico apresenta-se nas 

duas vertentes da quantidade e da qualidade da água. Pode dever-se a reduções na disponibilidade 
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do recurso, por exemplo as decorrentes da sobre exploração de um aquífero, ou da deterioração da 

sua qualidade, por exemplo em caso de eutrofização, poluição orgânica ou intrusão salina (EEA, 

2011). 

Os cenários projetados para as alterações climáticas tendem a exacerbar as pressões sobre a 

quantidade e a qualidade da água decorrentes de situações de stress hídrico. Segundo Morris et al. 

(2003), as alterações climáticas caracterizam-se por amplificar situações de stress hídrico, alterando 

a disponibilidade de água em muitas regiões do mundo, quer por alteração dos padrões de 

precipitação e de evaporação, quer pelos seus impactos na qualidade da água. Na Figura 4.10 

representam-se as principais pressões ambientais que afectam o ciclo urbano da água. 

 
Figura 4.10 - Pressões ambientais sobre o ciclo urbano da água (adaptada de Ramôa et al., 2012). 

Para estimar os possíveis efeitos das alterações climáticas nas variáveis meteorológicas e as 

modificações no ciclo da água com consequentes alterações quantitativas e qualitativas recorre-se a 

comparações paleoclimáticas, à analise de situações semelhantes em termos meteorológicos e 

hidrológicos e projeções meteorológicas e hidrológicas baseadas em resultados das corridas de 

modelos globais do clima ou modelos de circulação geral GCM, General Circulation Models. As 

projeções obtidas pelos modelos GCM permitem a analise de diversos cenários de alterações 

climáticas, que dependem de diferentes pressupostos de evolução das emissões de GEE para a 

atmosfera. 

Como se referiu anteriormente, no Capítulo 2, as projeções das condições climáticas futuras, obtidas 

com recurso aos modelos que descrevem a dinâmica de fluidos e a distribuição da energia em termos 

globais, nos modelos GCM, ou regionais, nos modelos RCM, apresentam na generalidade dos casos 

um aumento muito provável na temperatura média. Aumento da temperatura média aumenta a 

evaporação o que origina redução generalizada da queda de neve e aumento precipitação (Beniston, 

2000). No entanto, as alterações projetadas na precipitação não se apresentam geograficamente 

uniformes, numas regiões observa-se aumento e noutras diminuição da precipitação e os respetivos 

padrões de distribuição anual tendem a modificar-se em maior ou menor grau. As projeções a nível 

global não permitem analisar convenientemente o que se passa em determinada bacia hidrográfica 

ou numa determinada ETAR. Entre as diversas projeções regionais realizadas em Portugal 

Continental, existem algumas que foram realizadas recorrendo ao ENSEMBLES, no Sul na região do 

Algarve e no Norte para a bacia do rio Douro. 
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No âmbito do projeto TRUST, Transitions to the Urban Water Services of Tomorrow, que estuda a 

sustentabilidade dos serviços de águas e as estratégias de adaptação dos sistemas do ciclo urbano 

da água, usaram-se modelos climáticos para desenvolver cenários específicos relativamente a 

algumas cidades da Europa, que serviram de casos de estudo piloto. As cidades piloto escolhidas 

foram Amesterdão, Atenas, Bucareste, Edimburgo, Faro, Hamburgo, Madrid, Oslo e Reggio Emilia 

(Ramôa et al., 2012).  

Com o objectivo de antever os impactos de determinados cenários de alterações climáticas nos 

sistemas urbanos de água e saneamento, para permitir desenvolver estratégias e soluções técnicas 

de adaptação dos sistemas, o relatório 12.1a do programa TRUST, apresenta projeções nos desvios 

das variáveis temperatura e precipitação, para as áreas onde se localizam algumas cidades, 

utilizadas como casos de estudo piloto (Ramôa et al., 2012). 

Os cenários foram desenvolvidos usando diversos modelos GCM, aplicados às áreas das cidades 

piloto com a evolução mensal das variáveis temperatura e precipitação, para identificar os cenários 

climáticos futuros em dois conjuntos de projeções, um preparado pelo grupo de investigação da 

UNIBO, Universidade de Bolonha, baseada nos resultados do projeto de comparação entre modelos 

CMIP3, Coupled Model Intercomparison Project, e o outro pelo grupo de investigação do IST, Instituto 

Superior Técnico de Lisboa, com base nos resultados do projeto ENSEMBLES (www.trust-i.net). 

O grupo de Bolonha da UNIBO analisou as projeções dos modelos CMIP3 para cada uma das 

cidades piloto do projeto TRUST em termos da evolução dos desvios dos valores mensais na 

temperatura e na precipitação ao longo das próximas décadas, com um horizonte de 50 anos e 

baseado no cenário A2 SRES do IPCC. As projeções das variações mensais foram realizadas, 

relativamente aos valores de referência da década de 1989 a 1999, por um conjunto de 16 modelos 

climáticos diferentes. Aos resultados dos diferentes modelos foram adicionados ainda os valores 

percentuais de 50%, 10% e 90%, para definir respectivamente um valor médio, um limite inferior e um 

limite superior de ocorrência .  

O grupo de Lisboa do IST analisou as projeções climáticas do projeto ENSEMBLES. O projeto 

ENSEMBLES destina-se a apoiar investigadores, decisores, gestores e o público disponibilizando-

lhes informação obtida a partir das mais recentes ferramentas de modelação climática e 

possibilitando a medição da incerteza associada às projeções climáticas. Os modelos associados ao 

projeto ENSEMBLES aplicam-se ao período de 1950 até 2100 e correm numa malha de 25 por 25 

km. O período de referência do ENSEMBLES inclui os valores e 1980 a 1999 e os resultados das 

projeções são relativos a quatro diferentes períodos (2020-2039, 2040-2059, 2060-2079 e 2080-

2099). Os dois primeiros períodos coincidem com os do estudo da Universidade de Bolonha. O 

cenário de emissões considerado pelo grupo do IST, que recorreu ao ENSEMBLES, foi o cenário A1B 

SRES do IPCC e é diferente do utilizado pelo grupo da UNIBO, baseado nos dados CMIP3, foi o 
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cenário A2 SRES do IPCC.As variáveis analisadas pelo grupo do IST foram a temperatura média 

mensal, a precipitação média mensal e precipitação diária máxima mensal.  

A grande vantagem na utilização do ENSEMBLES para reconhecer os impactos nos sistemas de 

águas residuais é que permite trabalhar numa escala temporal mais fina (apresenta dados diários e 

horários).  No entanto, segundo Mendes e Oliveira (2011), pelo menos para o caso português, os 

dados da precipitação horária têm pouca qualidade, situando-se muito acima dos valores esperados, 

quando comparados com as medições obtidas por monitorização.  

Os resultados dos modelos climáticos globais GCM para os valores da precipitação em ambos os 

estudos, da UNIBO e do IST, apresentam-se em desvios esperados, no valor da precipitação média 

mensal, e em percentagem de aumento ou diminuição da precipitação, relativamente ao período de 

referência (1980-1999).  Relembra-se que os modelos GCM se baseiam em células espaciais 

relativamente extensas (com cerca de 450 km2), obtendo-se resultados com alguma incerteza 

associada relativamente às condições a nível local. A nível local os resultados dos modelos podem 

esconder possíveis diferenças climáticas no regime de precipitação nas áreas de estudo situadas no 

interior de cada célula, como seja as decorrentes da precipitação devida às condições orográficas em 

zonas montanhosas, com as consequentes limitações na interpretação dos resultados quando se 

pretendem estudar localmente os impactos das alterações climáticas. Nestas situações, como 

quando se pretende estudar determinado sistema de drenagem e tratamento de águas residuais, 

parece mais útil poder dispor de dados da variação na precipitação esperada a nível local, do que dos 

resultados das projeções em valores médios mensais em toda a área considerada na malha do 

modelo.   

A cidade de Faro no Algarve foi um dos casos estudados. Na Figura 4.11, apresentam-se como 

exemplo, projeções dos desvios mensais em graus centigrados, °C, nos valores médios da 

temperatura no período de 2040 a 2059 na cidade de Faro, considerando o cenário climático A2 

SRES do IPCC.  

 
Figura 4.11 - Desvios projetados por vários modelos nos valores médios mensais da temperatura na 

cidade de Faro, no período de 2040-2059 (adaptada de Ramôa et al., 2012). 
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Na Figura 4.12, apresentam-se projeções dos desvios mensais em percentagem, %, nos valores 

médios da precipitação mensal,no período de 2040 a 2059, na cidade de Faro, considerando o 

cenário climático A2 SRES do IPCC.  

 
Figura 4.12 - Desvios projetados por vários modelos nos valores médios mensais da precipitação na 

cidade de Faro, no período de 2040-2059 (adaptada de Ramôa et al., 2012). 

O estudo dos impactos das alterações climáticas nas infraestruturas de saneamento e das 

respectivas medidas de adaptação necessita de informação detalhada, em termos espaciais, da 

localização da respectiva bacia de drenagem e em termos temporais, de como se comporta o caudal 

afluente em cada instante (Jones et al., 2009). Este tipo de informação mais detalhada sobre o 

comportamento dos sistemas requer uma análise mais aprofundada. Os sistemas de saneamento 

apresentam sensibilidade a eventos meteorológicos sequenciais locais e não apenas a valores 

médios. Os cenários e os respetivos desvios mensais projetados não contemplam a evolução futura 

dos fenómenos meteorológicos extremos. Estes fenómenos são relevantes na concepção, operação 

e manutenção das ETAR e as projeções climáticas incluindo a evolução da sua frequência e 

intensidade, só pode ser realizada com observações detalhadas das variações do clima a nível local. 

Dada a incapacidade reconhecida das projeções climáticas fornecerem esta informação detalhada, 

desenvolveu-se no programa TRUST uma abordagem complementar que compatibiliza um gerador 

do clima nas variáveis consideradas (temperatura e precipitação) com as condições climatéricas 

projetadas por diferentes modelos GCM para o ano 2059 (Jones et al., 2009).  

A geração estocástica de cenários, descritos por séries temporais longas dos valores das variáveis 

climáticas em análise, com a sua evolução numa escala temporal curta (diária e horária) e 

compatibilizando a sua distribuição mensal com a obtida nos modelos GCM, permite projetar desvios 

horários e diários da temperatura e da precipitação a nível local. O TRUST inclui esta análise mais 

fina que permitiu gerar alguns cenários sintéticos das condições meteorológicas no ano de 2059, nas 

condições projetadas para as alterações climáticas numa situação média, denominada EU 

ENSEMBLE 50%. No Quadro 4.3 apresentam-se os desvios mensais na temperatura média em Faro, 

no ano 2059, gerados a partir de corridas dos modelos por períodos de dez anos e baseados em 
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medições horárias da temperatura, obtidas no período de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2010. Os 

resultados apontam para um aumento de cerca de 2ºC na temperatura média, nos meses mais 

quentes do ano (os dados que serviram de base ao cenário gerado, encontram-se disponíveis para 

download em: http://distart119.ing.unibo.it/alberto/trust/sim-changing-climate-faro-tem.zip). 

Quadro 4.3 - Desvios projetados na temperatura média mensal em Faro no ano 2059, face a 

medições horárias da temperatura no período 2006-2010 (adaptado de Ramôa et al., 2012). 

 
Os cenários climáticos obtidos para a região do Algarve, no âmbito do projeto TRUST, indicam 

aumentos anuais médios estimados nas temperaturas de cerca de 1,0ºC, nas décadas de 2020 e de 

2030, e de cerca de 1,7ºC, nas décadas de 2040 e de 2050, com tendência para aumentos 

superiores nos meses de Verão.  

Quanto à precipitação as projeções de alguns dos modelos utilizados apontam para que, no Algarve, 

se verifiquem alterações percentuais particularmente elevadas nos meses mais secos do Verão, 

devido a uma redução quase absoluta na precipitação mensal. Os valores médios da precipitação 

tendem a diminuir em todos os meses do ano, com reduções anuais de cerca de - 7%, nas décadas 

de 2020 e de 2030, e cerca de 14%, nas décadas de 2040 e de 2050. É muito provável que o 

aumento das situações de seca seja a forma como as alterações climáticas se vão revelar de forma 

mais notória no Algarve (Ramôa et al., 2012).  

Também no Norte de Portugal, para efeitos do desenvolvimento da Estratégia Nacional de Adaptação 

aos Impactos das Alterações Climáticas relacionados com os recursos hídricos, estão a ser 

desenvolvidos trabalhos recorrendo ao ENSEMBLES. Alguns dos resultados de exercícios de 

projeções climáticas realizadas para a bacia hidrográfica do rio Douro, prevêem em geral um 

aumento da temperatura e uma diminuição da precipitação, que se vão agravando ao longo do século 

XXI, podendo atingir no máximo, respectivamente, 6oC e 35% de redução. Estas tendências não se 

verificam da mesma forma em todas as estações do ano, sendo o aumento da temperatura e a 

redução da precipitação mais acentuadas no Verão. No Inverno pode-se assistir a um aumento da 

precipitação. 

Projeta-se um ligeiro aumento na precipitação diária máxima para o período 2071-2100, mas a 

precipitação horária máxima deverá diminuir, assim como o escoamento, a humidade e a 

evaporação. No entanto, alguns exercícios prevêem um aumento das grandezas escoamento e 

evaporação. Na Figura 4.13 mostram-se os resultados dos diversos modelos utilizados no 

ENSEMBLES, relativamente às projeções da diminuição da precipitação média anual, com variação 

em percentagem, e aumento da temperatura média anual do ar, com variação em graus centigrados, 
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para a bacia hidrográfica do rio Douro. Parece evidente a convergência dos resultados das projeções 

de todos os modelos quanto a um futuro mais quente e seco na bacia do rio Douro (ENSEMBLES, 

2009). 

 
Figura 4.13 - Variação da precipitação média anual versus variação da temperatura média do ar, no 

período de 2071-2100, tendo como referência o período 1951-1980, na bacia hidrográfica do rio Douro 

(ENSEMBLES, 2009). 

A maior parte dos modelos prevê em termos de variação sazonal do escoamento médio para a bacia 

hidrográfica do rio Douro, durante o Inverno, uma redução do escoamento anual médio, podendo 

atingir os 60% no período 2071-2100. Há contudo modelos que prevêem um aumento do escoamento 

no mesmo período, o que denota a elevada incerteza associada às previsões (ENSEMBLES, 2009). 

Perante as dificuldades em se obterem cenários com resolução espacial a nível local, aplicáveis à 

localização especifica de determinadas ETAR, recorre-se a cenários de carácter geral, regionais ou 

com projeções gerais para todo o território do Continente Português. De referir que, relativamente à 

evolução futura do clima em Portugal, os modelos analisados sugeremum aumento da temperatura 

média entre 4 e 7°C. Prevê-se, igualmente, eventos de precipitação progressivamente mais 

concentrados, com alterações nos padrões distribuição sazonal que incluem um decréscimo da 

precipitação de cerca de 30%, nos valores totais da precipitação da Primavera, o decréscimo de 35 a 

60% nos valores totais do Outono, um aumento de 20 a 50% nos valores totais do Inverno e uma 

subida do nível do mar de 25 a 110 centímetros, no decorrer do século XXI (CAC, 2001; Santos et al., 

2002 e Santos e Miranda, 2006). 

Desenvolvidos os temas dos impactos das alterações climáticas nas ETAR, das exigências de 

sustentabilidade, da avaliação do desempenho, das estratégias gerais de adaptação, das medidas 

especificas de adaptação a ter lugar nas ETAR e de cenários a considerar na adaptação das ETAR, 

apresenta-se de seguida uma proposta de metodologia geral de adaptação das ETAR.  
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4.8.  Proposta de Metodologia de Adaptação 

A adaptação é um processo iterativo em que a participação dos vários agentes envolvidos e uma 

estratégia dinâmica para a melhoria contínua, constituem factores chave do sucesso. Requer uma 

metodologia que permita, por um lado, identificar os diversos passos para a prossecução dos 

objetivos de adaptação dos sistemas de tratamento de águas residuais às alterações climáticas e, por 

outro, saber como as diferentes etapas se articulam entre si. 

Bennett et al. (2005) sugerem uma estrutura para o planeamento das medidas de adaptação, que se 

apresenta na Figura 4.14. Esta estrutura foi pensada inicialmente para criar uma dinâmica que 

permitisse garantir a implementação de medidas adaptativas no controlo da poluição das águas 

costeiras na Grande Barreira de Coral, na costa leste da Austrália, e tem vindo a ser bastante 

utilizada na gestão integrada dos recursos hídricos. Segundo Painter e Memon (2008), a estrutura de 

planeamento para as medidas de adaptação proposta por Bennett et al. (2005) tem constituído uma 

ferramenta muito importante quando se pretendem implementar atividades que, de uma forma cíclica, 

permitem criar as condições de sucesso para se obter uma melhoria contínua.  

 
Figura 4.14 - Estrutura de planeamento e implementação das medidas de adaptação (adaptada de 

Bennett et al., 2005). 

A metodologia inclui diversas fases que se sucedem em ciclos e que incluem: a) a recolha de 

informação de base; b) a análise do sistema; c) elaboração do plano de adaptação; d) 

implementação; e) plano de monitorização e revisão e f) a recolha de nova informação.  

A recolha de nova informação, após elaboração do plano de adaptação e da sua implementação, a 

que se segue a reanálise do comportamento do sistema, vai permitir elaborar um novo plano de 
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adaptação, mais ajustado. Este novo plano deverá encontrar-se mais próximo dos objetivos de 

adaptação que o anterior. Este processo contínuo, se for convenientemente participado pelos 

diversos interessados, e se estes dispuserem dos meios e da capacidade para tomar as decisões 

corretas e concretizá-las, gera planos periódicos sucessivos, com sucessivas medidas, que sendo 

implementadas de forma adicional relativamente às anteriormente adoptadas, garantem a melhoria 

contínua do desempenho do sistema e a respectiva adaptação. 

Com base no processo cíclico de adaptação sugerido por Bennett et al. (2005),  propõe-se, no âmbito 

do presente trabalho, uma metodologia de adaptação aplicada às ETAR e às alterações climáticas, 

que permite, da mesma forma, através de ciclos sucessivos de recolha de informação, avaliação e 

análise do seu comportamento, elaboração, implementação e monitorização de um plano de 

adaptação e posterior recolha de novos dados de funcionamento, gerir um processo com etapas 

sucessivas de melhoria contínua da adaptação das ETAR às alterações climáticas. 

As soluções de adaptação devem ser previamente testadas, recorrendo a réplicas do sistema que 

permitam simular o seu funcionamento, evitando alterações e obras na ETAR, bem como, a paragem 

temporária de algumas etapas do tratamento, com consequências no respectivo desempenho e 

obrigando a investimentos importantes. Desta forma, propõem-se melhorias, testa-se o seu 

funcionamento através de uma réplica do sistema real, e aceitam-se ou rejeitam-se as melhorias, 

antes de as implementar.  

No caso específico das ETAR, recorre-se a modelos matemáticos de simulação que se ajustam 

bastante bem aos casos reais que se pretendem simular. Compreender os impactos das alterações 

climáticas no desempenho das ETAR e testar as alternativas de soluções técnicas para a sua 

adaptação, são ações que podem beneficiar  com a utilização de modelos de simulação dinâmica de 

ETAR.  

A metodologia proposta pressupõe a construção de um modelo de simulação da ETAR, a definição 

de cenários de alterações climáticas a testar no modelo, a definição de funções de desempenho para 

obter os índices que permitam decidir da adequabilidade do desempenho da ETAR testado por 

simulação, e a proposta de medidas de adaptação da ETAR no âmbito do seu plano de adaptação. 

Após a implementação das intervenções, deve-se obter resultados, verificar, calibrar, validar o 

modelo, eventualmente ajustar os cenários climáticos, proceder a nova simulação, recolha de 

informação e novas propostas de intervenção. A estrutura de planeamento da adaptação proposta 

por Bennet et al. (2005) baseia-se na verificação por monitorização da resposta dos sistemas a 

alterações qualitativas, aqui propõe-se uma abordagem prospectiva em que, recorrendo à simulação, 

se antecipam eventuais dificuldades no desempenho das ETAR devidos aos impactos decorrentes de 

alterações climáticas projetadas. 

Das diversas etapas consideradas na metodologia de adaptação proposta parte-se, inicialmente, dos 

dados que serviram de base ao projeto e ao dimensionamento da ETAR. Referimo-nos quer aos 



 

151 

dados quantitativos do caudal afluente, quer aos dados da qualidade relativos à composição das 

águas residuais afluentes e com a qualidade dos efluentes tratados. Importam também nestes dados 

de base do dimensionamento considerar o número, tamanho e dimensões dos vários órgãos de 

tratamento e os diversos equipamentos electromecânicos instalados. Consideram-se ainda, os 

valores de referência das constantes e das variáveis cinéticas do processo nomeadamente os que 

foram utilizadas no cálculo do projeto das diferentes operações e processos unitários de tratamento. 

Todos os dados de base servem para construir uma primeira versão do modelo dinâmico de 

funcionamento da ETAR. Modelo que é seguidamente verificado e validado utilizando para isso dados 

quantitativos e qualitativos do funcionamento da ETAR. O modelo inicial é posteriormente corrigido e 

desenvolvido até se obter um bom ajustamento entre o funcionamento da ETAR e a sua simulação, 

obtida por sucessivas corridas do modelo. Se o modelo descreve adequadamente o comportamento 

da ETAR cujo funcionamento se pretende simular, testa-se o seu funcionamento nas novas 

condições impostas pelos cenários de alterações climáticas escolhidos. 

A simulação do funcionamento da ETAR nas condições impostas pelas alterações climáticas, 

contempla em particular as alterações na temperatura, no caudal e composição do afluente e na 

subida do nível do mar, e permite verificar a existência de eventuais constrangimentos no seu 

funcionamento e desempenho. Aspectos relacionados com a disponibilidade de dados climáticos com 

uma resolução temporal e espacial adequada, que permitam fundamentar projeções climáticas que 

incluam, além das tendências de evolução médias, também os valores máximos e mínimos, são 

particularmente importantes, na medida em que o desempenho das ETAR é especialmente afectado 

pelos fenómenos meteorológicos extremos. Na ausência de cenários climáticos definidos a nível local 

recorre-se usualmente a projeções regionais, baseadas nos modelos climáticos. Analisando as 

condições de funcionamento da ETAR é possível verificar, com recurso a índices de desempenho 

adimensionais, se o seu desempenho se mostra ou não adequado. Nas situações em que o 

desempenho não é adequado confirma-se que as causas advêm dos impactos das alterações 

climáticas, ou seja, que o respectivo funcionamento foi afectado pelas alterações climáticas. Importa, 

nestes casos, elaborar um plano para a adaptação da ETAR. 

O plano de adaptação da ETAR pressupõe geralmente modificações no esquema de tratamento ou 

no dimensionamento dos órgãos. Modificações que são introduzidas no modelo e depois são 

testadas por corridas do modelo de simulação dinâmica. Simula-se, portanto, o funcionamento da 

ETAR sujeita às alterações climáticas e com as melhorias propostas no seu plano de adaptação, já 

introduzidas no modelo. Analisa-se, novamente, o funcionamento e o desempenho da ETAR. Se o 

desempenho não for ainda adequado propõem-se novas medidas, num novo plano de adaptação, 

medidas que são novamente introduzidas no modelo. O funcionamento da ETAR é, em seguida, 

novamente testado no modelo e analisado. O processo repete-se sucessivamente até que o 

desempenho da ETAR, nas condições de funcionamento impostas pelas alterações climáticas, possa 

ser considerado adequado. 
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No âmbito deste trabalho propõe-se uma estratégia geral de adaptação das ETAR às alterações 

climáticas com a estrutura que se apresenta na Figura 4.15. 

 
Figura 4.15 - Metodologia proposta para a adaptação das ETAR.  

Dispõe-se assim, de uma metodologia que permite saber se as modificações no funcionamento das 

ETAR decorrentes das alterações climáticas, vão afectar estas instalações, e nos permite testar 

soluções técnicas de adaptação. Entende-se que a utilização da simulação dinâmica por modelos 

matemáticos na adaptação das ETAR, tema de trabalho da presente dissertação, pode constituir um 

instrumento importante no âmbito das estratégias de adaptação dos sistemas de tratamento de águas 

residuais.  
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CAPÍTULO 5 – MODELAÇÃO DINÂMICA DAS ETAR 
 

5.1.  Notas introdutórias 

Os modelos são construções teóricas que permitem compreender melhor o mundo real através de 

simulações do funcionamento dos sistemas. No caso do estudo do tratamento das águas residuais 

são utilizados modelos que nos permitem explicar a transformação da matéria e da energia ao longo 

das várias etapas do tratamento. Os modelos ajudam-nos a prever o funcionamento das ETAR e os 

resultados obtidos nos casos reais vêm frequentemente confirmar as previsões da simulação 

realizada pelos modelos. 

Recorrendo à simulação por computador é possível testar as condições de funcionamento de uma 

ETAR. Em particular, é possível simular novas ocorrências e experimentar como é que o sistema se 

vai comportar próximo dos valores limite do projeto, quando a afluência de caudal e da concentração 

afluente à instalação, são muito reduzidas ou demasiado elevadas (Carmo et al., 2012a). A simulação 

por computador permite testar novas condições ambientais, com gamas de valores muito diferentes 

daqueles para que foi concebida a ETAR, nalguns casos situações limite da temperatura, caudal e 

composição do afluente. Este aspecto em particular, é bastante útil para descrever o funcionamento 

da ETAR nas novas situações originadas por alterações climáticas e pode vir a constituir uma 

ferramenta importante para apontar estratégias de adaptação. 

Neste Capítulo 5 apresenta-se uma introdução ao tema da modelação matemática, explicam-se de 

forma resumida os princípios gerais da modelação matemática e da simulação por computador, 

descreve-se como é que evoluíram os modelos dos sistemas de tratamento de águas residuais e 

discute-se de que forma é que a simulação pode ajudar no estudo das alterações climáticas nas 

ETAR e na sua adaptação.  

5.2.  Modelação Matemática e Simulação por Computador 

5.2.1  Aspectos Gerais 

A modelação das ETAR tem sido cada vez mais utilizada na concepção e operação dos sistemas de 

tratamento, agora pretendemos utiliza-la como ferramenta para estudar os efeitos das alterações 

climáticas nas ETAR e para nos apoiar na procura de soluções de adaptação às alterações 

climáticas. 

Os modelos matemáticos são uma excelente forma de conceptualizar o conhecimento sobre um 

sistema ou processo e de o tornar acessível aos outros. Os modelos são muito úteis para formular 
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hipóteses e integrar novas ideias que podem ser ou não posteriormente confirmadas na realidade. 

Um modelo preciso de um processo permite-nos prever o seu comportamento em condições 

diversas, optimizar e controlar o processo nas condições específicas que entendermos. Os modelos 

são ainda uma excelente ferramenta de ensino. 

Os modelos são ferramentas que nos permitem investigar o comportamento dos sistemas, em 

condições estáticas e em condições dinâmicas, diminuindo uma parte significativa do trabalho 

experimental. Na prática, uma abordagem apenas experimental pode apresentar bastantes 

dificuldades e muitas limitações que aconselham a utilização, em alternativa, dos modelos 

matemáticos. 

Em Finnson (1994) apresentam-se alguns exemplos elucidativos que realçam como é que o trabalho 

experimental pode apresentar grandes limitações e que justificam o uso dos modelos em alternativa. 

Exemplos que evidenciam como o trabalho experimental pode ser dispendioso, perigoso, demorado 

ou até quase impossível de concretizar. Por exemplo, é muito dispendioso em vez de usar modelos 

matemáticos, lançar foguetes para a lua até que um acerte. Um outro exemplo elucidativo, é que se 

desaconselha dar a formação ao pessoal de uma central nuclear aos comandos da própria 

instalação. Existem para isso modelos da central que permitem testar, em ambiente controlado e sem 

riscos, as diversas intervenções. Ainda outro exemplo, pode levar imenso tempo conseguir-se obter 

experimentalmente a composição ótima de uma mistura, a pressão atmosférica e a temperatura 

ideais, num processo químico complexo, sem o recurso a modelos de simulação. Ainda um exemplo 

claro da vantagem dos modelos, é que se torna praticamente impossível, sem o recurso a modelos 

matemáticos ou reduzidos, testar o efeito dos ventos numa ponte ainda por construir. 

Simular significa imitar ou repetir, significa explorar os efeitos da alteração das condições no 

comportamento dos sistemas reais (USEPA, 1993). O conceito de simular tem duas aplicações 

diferentes. Refere-se à utilização dos modelos para prever o desempenho dos sistemas, quando 

estes são sujeitos a diferentes situações e refere-se, também, à própria concepção dos modelos dos 

sistemas que permitem depois realizar as experiências com o modelo e confirmar os resultados com 

o caso real. 

O sistema é um objeto de interesse bem definido do mundo real. O modelo é apenas uma construção 

teórica, que descreve esse objeto e que pode ser usado para o compreender, prever aspectos do seu 

comportamento e avaliar diferentes estratégias operacionais. O sistema e o seu modelo devem ter 

um comportamento análogo, fornecendo resultados equivalentes. Ao processo de estudar o 

desempenho do sistema e de recolher resultados chama-se experimentação. A simulação 

matemática é uma forma de realizar experimentação virtual com o auxílio do modelo matematico.  

O sistema é um conjunto de diversos componentes interligados e que interagem entre si, de forma 

organizada, para um objetivo comum. Alguns sistemas são muito complexos e as suas componentes 

podem ser agrupadas em subsistemas, que funcionam de modo coordenado. 
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Segundo Smith et al. (1983), os vários elementos estruturais e não estruturais que compõem o 

sistema encontram-se ligados e organizados de um modo que permite alcançar objetivos específicos 

no controlo e distribuição dos recursos materiais, energia e informação. 

Um dos aspectos básicos do sistema que se pretende modelar é que ele deve poder ser observado e 

controlado. O sistema é uma potencial fonte de dados. Devem poder ser definidos os dados de 

entrada e deve poder ser observado o funcionamento ou comportamento do sistema, em função dos 

dados de entrada utilizados.  

O sistema apresenta fundamentalmente dois tipos de interações com o ambiente em que está 

integrado. Por um lado, recebe como dados de entrada as variáveis geradas pelo ambiente e que 

afectam o funcionamento do sistema e, por outro, gera resultados que são variáveis determinadas 

pelo sistema, e que por sua vez vão influenciar o seu desempenho, e que afectam o ambiente que 

envolve o sistema. 

Observando como o sistema reage e registando os resultados, sabe-se qual o seu comportamento 

em função dos dados de entrada. Ao conduzir experiências com o sistema, aumenta-se o 

conhecimento sobre o seu funcionamento e desempenho. Numa fase inicial, o conhecimento sobre o 

sistema não se encontra ainda convenientemente estruturado, mas à medida que se vão observando 

os resultados, e entendendo as relações causa-efeito, o conhecimento obtido pela experiência vai 

ficando progressivamente mais organizado (Hydromantis, 2006). 

O modelo de simulação pode constituir uma abstração teórica. O modelo conceptual pode ser um 

modelo físico, pode ser um modelo matemático ou uma combinação entre eles. Ao conseguir capturar 

os aspectos considerados essenciais na organização e funcionamento de um determinado sistema, o 

modelo conceptual representa uma forma de compreender as relações entre os diversos 

componentes do sistema. Estas relações podem ser descritas em termos qualitativos e quantitativos, 

e apresentados sob a forma de um diagrama de fluxos.  

Os modelos conceptuais são muito usados em engenharia do ambiente, na tomada de decisões de 

projeto e de operação dos sistemas (USEPA, 1993). Os modelos físicos, como por exemplo a 

construção de uma ETAR ou instalação piloto, são normalmente dispendiosos, complicados de 

transportar e difíceis de aplicar a diferente escala, ou no caso real. Os modelos matemáticos são 

geralmente os mais utilizados, e segundo diversos autores não se podem considerar capazes de 

substituir completamente os modelos físicos (Roberts et al., 1983; Bingley e Upton, 2000; Hao et al.,  

2001 e Makinia, 2010). 

Na Figura 5.1 apresenta-se, a titulo de exemplo, um esquema onde se realça a diferença entre os 

modelos físicos, os modelos matemáticos e os modelos conceptuais. 
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Figura 5.1 - Diferentes tipos de modelo (adaptada de Makinia, 2010). 

O desenvolvimento do modelo passa por um processo iterativo de progresso conceptual, em diversas 

etapas sucessivas em que se evolui sucessivamente, quer na concepção associada ao modelo, quer 

na compreensão dos mecanismos envolvidos nos diferentes processos que condicionam o 

comportamento do sistema real.  

Numa fase inicial importa primeiro delimitar o sistema a modelar e definir os seus principais 

processos funcionais. Para isso é fundamental compreender qual é a estrutura do sistema, saber 

quais são os parâmetros que descrevem adequadamente os seus diferentes processos e importa 

saber quantificar as relações entre eles.  

Aplicado à modelação das ETAR, a específicação funcional inclui a escolha do tipo e dimensões dos 

órgãos das diversas operações e processos unitários de tratamento, dos diferentes equipamentos, do 

diagrama de fluxos da instalação, das variáveis ambientais que influenciam o seu funcionamento e 

das condições operacionais requeridas.  

Depois de se reconhecer que os modelos podem ser ferramentas úteis, é necessário definir uma 

estratégia para a sua construção. Em termos gerais a construção de um modelo de um sistema 

acontece em cinco etapas principais: a) recolhem-se as específicações funcionais do processo; b) 

selecionam-se os objetivos da modelação; c) escolhe-se o tipo de modelo; d) aplica-se a metodologia 

selecionada para construir o modelo e g) valida-se o modelo (Jeppsson, 1996). Na Figura 5.2, 

ilustram-se essas diferentes etapas e indica-se a sua relação sequêncial. 
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Figura 5.2 - Fluxograma da estratégia do processo de modelação (adaptada de Jeppsson, 1996). 

As principais etapas num processo de modelação incluem, numa fase inicial, a definição do problema 

onde são definidos os principais processos a modelar, quais as respectivas variáveis e quais os 

objetivos do modelo.  

Depois passa-se a uma etapa seguinte de recolher os dados e a informação disponível que se 

considerar relevante. Passa-se, então, em função dos objetivos a que se destina o modelo, a uma 

fase em que é selecionado o tipo de modelo a aplicar. Nesta fase são escolhidas as equações 

matemáticas que traduzem de forma adequada diferentes os processos.  

Selecionado o modelo, há que definir as condições iniciais, bem como as condições de fronteira para 

todas as variáveis dos processos. Representam-se, então, as equações diferenciais de forma 

discreta, através de métodos numéricos. Desenvolve-se o respetivo código e verifica-se o modelo, ou 

seja, procuram-se e corrigem-se eventuais defeitos na sua execução. Calibra-se o modelo com dados 

do sistema. Valida-se o modelo, comparando os resultados obtidos com outras condições e com 

dados diferentes, que não foram os utilizados na calibração. Finalmente tendo o modelo construído, 

calibrado e validado, passa-se à fase de aplicação do modelo. 

5.2.2. Objetivos do Modelo 

Quando se constroem modelos do funcionamento dos sistemas de tratamento, importa definir 

previamente qual é o objetivo da modelação, porque o objetivo último para que o modelo vai ser 

utilizado pode condicionar todo o processo de criação, adaptação, flexibilidade e disponibilidade do 
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respetivo modelo matemático.  

É diferente ter um modelo para cálculo do dimensionamento do sistema de tratamento, ou de dispor 

de um modelo cujo objetivo se destina a simular a operação ou o controlo da ETAR, a resolver 

problemas existentes, ou até outros modelos que se destinam à investigação, divulgação ou ensino. 

Quanto aos objetivos do modelo, importa salientar um determinado processo pode ter diferentes 

modelos associados, mas a escolha do modelo mais adequado depende dos objetivos da modelação. 

Os objetivos dependem, por sua vez, do fim a que se destina o modelo, das fronteiras do sistema, 

dos constrangimentos quanto ao tempo de duração do processo de modelação e do nível de exatidão 

exigido. 

Um dos primeiros passos no desenvolvimento de um modelo de simulação é definir para que fim é 

que este se destina a utilização do modelo. Por exemplo, relativamente ao tratamento de águas 

residuais, podem existir diversos propósitos para a utilização de modelos, nomeadamente os 

seguintes: 

Concepção - a modelação permite explorar o efeito da alteração de determinados parâmetros 

no funcionamento global do sistema e desenvolver sistemas de tratamento 

capazes de atingir determinados objetivos de quantidade e qualidade, ao custo 

mínimo; 

Investigação - os modelos são uma ferramenta adequada para testar hipóteses e desta forma 

acumular conhecimento acerca dos processos; 

Controlo do processo - os modelos possibilitam a formulação e o desenvolvimento de novas 

estratégias de controlo dos processos, permitindo estudar o comportamento de 

resposta dos sistemas a mudanças nos dados de entrada e a situações limite na 

quantidade, composição do afluente e das variáveis ambientais; 

Previsão - recorrendo aos modelos é possível prever o funcionamento futuro dos sistemas 

quando sujeitos a alterações nos valores de entrada servindo como base de 

trabalho para testar estratégias de resposta às novas situações; 

Análise do desempenho - permitem analisar o desempenho da instalação no seu todo e dos 

diferentes operações e processos unitários em particular, permitem comparar os 

resultados com os objetivos esperados e com os limites de descarga impostos 

pela legislação e regulamentos de descarga, e permitem ainda saber o efeito de 

novas regras de descarga de efluentes, no projeto e nos custos de operação; 

Ensino - os modelos são uma ferramenta excelente para treinar o projeto e a operação dos 

sistemas, ajudar a compreender os mecanismos básicos de que dependem os 

diversos processos de tratamento, gerar criatividade, porque permitem explorar 
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novas ideias e novas soluções técnicas e aumentar a capacidade para lidar com 

novas situações. 

Na Figura 5.3 ilustram-se algumas das diferentes aplicações da modelação matemática e da 

simulação por computador do funcionamento das ETAR. 

 
Figura 5.3 - Aplicações da modelação matemática em ETAR. 

A modelação matemática com simulação por computador das ETAR pode constituir uma ferramenta 

de apoio à investigação, porque permite desenvolver novos conceitos e compreender melhor o 

processo, no apoio à operação porque permite diagnosticar problemas e optimizar as soluções, no 

projeto porque pode ajudar a conceber e permite testar as soluções antes de as construir, na 

educação porque pode constituir uma ferramenta de treino do pessoal das equipas de operação, no 

controlo do processo porque permite testar novos sistemas de controlo e no apoio à legislação, 

porque ajuda a avaliar os impactos de novos objetivos de descarga ou novos limites de emissão de 

poluentes, e outras exigências ambientais (consumos de reagentes e energia, por exemplo). 

É fundamental que a escolha das fronteiras do sistema seja realizada de uma forma que permita que 

todas as dinâmicas principais do processo se encontrem consideradas. Existem modelos muito 

complexos e difíceis de utilizar, muitas vezes com demasiados detalhes. Nestes casos, a escolha das 

fronteiras do modelo levou à inclusão de um excesso de elementos que acabaram por tornar o 

modelo muito pesado. Nestes casos, não só é mais difícil compreender como é que funciona a 

dinâmica do sistema e quais são as suas relações causa-efeito, como a resolução do modelo fica 

mais lenta e é mais cara a sua implementação, em termos computacionais.  

Também a simplificação excessiva, com a definição das fronteiras do sistema muito aquém das 

necessidades, excluindo alguns aspectos importantes do sistema real, podem conduzir a respostas 
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dinâmicas do modelo desajustadas da realidade. Geralmente, estes casos geram perda de confiança 

no modelo. 

Antes da construção de modelos dinâmicos é importante ter em consideração os constrangimentos 

em termos do tempo de resposta dos diversos processos. Os vários processos que se tentam 

modelar têm normalmente velocidades de resposta muito diferentes.  Um exemplo prático na 

aplicação da modelação aos sistemas de lamas ativadas é a diferente velocidade na dinâmica da 

concentração do oxigénio dissolvido, que se mede em minutos, e na dinâmica de resposta da 

população dos microrganismos que constituem a biomassa, cujo tempo de resposta à alteração das 

condições pode levar várias semanas.  

A adequabilidade do modelo depende do nível de exatidão com que descreve e prevê o desempenho 

do sistema. O grau de simplificação na construção do modelo pode afectar o ajustamento dos 

resultados do comportamento do modelo aos dados do sistema real. É importante, antes da 

construção do modelo, definir o nível de exatidão exigido e assegurar que este esteja de acordo com 

os objetivos do modelo. Durante o processo de validação, deve poder avaliar-se o nível de exatidão e 

adequação do modelo.  

5.2.3.  Tipo de Modelo 

Os modelos matemáticos constituem representações ou interpretações simplificadas da realidade, ou 

interpretações de fragmentos de um sistema, segundo uma estrutura de conceitos mentais ou 

experimentais. Um modelo apresenta apenas uma visão ou cenário de uma parte ou fragmento do 

todo. Normalmente, para estudar um determinado fenómeno complexo criam-se vários modelos. Os 

modelos matemáticos são utilizados práticamente em todas as áreas científicas, como, por exemplo, 

na biologia, química, física, economia, engenharia e na própria matemática pura. Para representar um 

fenómeno físico complexo podem-se utilizar  modelos físicos, modelos matemáticos ou modelos 

híbridos de vários tipos.  

Podemos classificar os modelos matemáticos de simulação em função do tipo de abordagem do 

modelo, da formulação matemática ou até em função da sua área de aplicação. Diversos autores 

apresentam diferentes classificações quanto ao tipo de modelo (Murthy et al.,  1990; Jørgensen,1992 

e Dochain e Vanrolleghem, 2001). 

Segundo Ferreira (2006), relativamente à classificação dos modelos, na bibliografia anglo-saxónica 

utiliza-se a terminologia de black box model ou modelos do tipo caixa negra, glass box/white box 

model ou do tipo caixa branca e grey box model ou caixa cinzenta. Os modelos do tipo caixa negra 

são modelos empíricos, simplificados, de aplicação limitada às condições de calibração e que 

oferecem reduzido conhecimento sobre as formas de controlar os processos observados. 

Reproduzem não o fenómeno físico mas sim a resposta do sistema. Os modelos do tipo caixa branca 

são modelos determinísticos que representam os processos mais relevantes através de equações 
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diferenciais (nomeadamente através das equações da continuidade, conservação do momento e da 

energia, transporte de massa e de reações biológicas), e podem ser aplicados fora das condições 

estritas de calibração. Outros modelos são os modelos do tipo caixa cinzenta que correspondem a 

modelos intermédios, baseados em simplificações das leis físicas. 

Em termos gerais, quanto à complexidade do modelo, consideram-se os modelos reducionistas, 

aqueles tentam incluir o maior número possível de detalhes, e os modelos holísticos, aqueles que se 

baseiam em muito poucos parâmetros globais, considerados como sendo os mais importantes. 

Uma classificação não exaustiva separa os modelos matemáticos em determinísticos ou 

probabilísticos, mecanísticos ou empíricos, dinâmicos ou estáticos e distribuídos ou agregados, de 

acordo com os seguintes aspectos: 

 

- Modelos determinísticos - são determinísticos ou do tipo caixa branca, os modelos que são 

formulados segundo regras de causalidade, o que pressupõe um conhecimento profundo do 

sistema, das suas relações causa efeito e da sua resposta aos dados de entrada. Estes 

modelos não utilizam variáveis aleatórias. Integram as relações entre as dados de entrada, os 

resultados e os parâmetros do sistema, através de equações que permitem calcular o 

comportamento do sistema em determinado momento (Grady, 1989).  

 

- Modelos probabilísticos - nestes modelos, o comportamento do sistema não é totalmente 

conhecido e encontra-se presente o principio da incerteza com uma distribuição de todos os 

resultados possíveis. As expressões matemáticas do modelo são concretizadas mediante a 

utilização de técnicas estatísticas (Andrews, 1992). Nestes modelos os tempos 

computacionais são inferiores, mas necessitam de grande quantidade de dados de entrada. 

Os dados podem ser estáticos ou estocásticos, consoante utilizem amostras aleatórias dos 

fenómenos para estimar os parâmetros  ou em alternativa, nos modelos estocásticos ou 

determinísticos, quando consideram a correlação observada em determinadas séries 

temporais das amostras. Nestes modelos, uma ou mais das variáveis do modelo são do tipo 

variável aleatória. 

 

- Modelos mecanísticos - são modelos teóricos fisicamente baseados, que recorrem à 

representação simplificada da realidade por meio de abstrações teóricas do funcionamento 

do sistema e das relações entre as suas componentes. Os modelos mecanísticos 

representam hipóteses que podem ser testadas comparando os resultados do 

comportamento do modelo com dados experimentais (Prosser, 1990). Quando o modelo é 

descrito matematicamente, as hipóteses devem aparecer nas respectivas equações. 

Representam o comportamento de resposta do sistema em termos de mecanismos e são 

construídos com uma visão da estrutura do sistema, dividindo-se o sistema em várias 

componentes e tentando compreender o comportamento de todo o sistema através de cada 
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uma das partes e através das interações que ocorrem entre as partes. Os modelos 

mecanísticos internos são usados quando se conhece o funcionamento interno do sistema, 

descrevem o mecanismo de resposta do sistema como uma consequência das entradas, 

usando a estrutura mecânica interna conhecida do sistema (Makinia, 2010). Os modelos 

mecanísticos são aqueles que apresentam maior potencial para descrever o sistema de 

forma realista e fornecer previsões exatas do seu comportamento, em diferentes condições e 

funcionamento, incluindo a extrapolação (USEPA, 1993). 

 

- Modelos empíricos - do tipo caixa preta ou conceptuais, são os que se baseiam nas 

correlações obtidas com base em resultados experimentais. O método empírico consiste em 

observar os dados experimentais, fazer a sua análise e procurar um conjunto de equações e 

de explicações intuitivas que possam ser usadas como modelo matemático. Usam-se quando 

a informação sobre os mecanismos internos do sistema é escassa, inexistente ou irrelevante. 

Os modelos externos, do tipo caixa preta, baseiam-se nas relações empíricas entre as 

entradas provenientes do exterior do sistema e as saídas do sistema para o exterior. Estes 

modelos permitem identificar e quantificar as relações entre as variáveis do processo, sem 

refletir o conhecimento sobre os seus mecanismos internos. Um exemplo é o caso dos 

modelos das redes neurológicas (artificial neural networks, ANN) (Gernaey et al., 2004). 

Quando aplicados aos sistemas de tratamento de águas residuais, os modelos do tipo caixa 

preta são incapazes de descrever a dinâmica do processo, mas podem ser úteis no controlo 

em linha de algumas partes bem definidas do processo (Jeppsson, 1996). 

 

- Modelos estáticos - ou em regime permanente, são os que não envolvem a variável tempo ou 

seja, encontram-se presentes quando todas as variáveis e parâmetros do modelo que 

descrevem o sistema são independentes do tempo. São modelos estáticos os que 

possibilitam a descrição do estado de equilíbrio do sistema, somente para um determinado 

momento, sem ter em consideração a sua variação ao longo do tempo (Makinia, 2010).  

 

- Modelos dinâmicos - são aqueles que analisam a evolução temporal das diferentes variáveis. 

Os modelos dinâmicos são formulados para representar o estado do sistema em função do 

avanço da variável tempo. São geralmente constituídos por equações diferenciais e permitem 

prever a evolução do desempenho do processo ao longo do tempo (Party e Chapman, 1989). 

São particularmente úteis para a descrição de sistemas de comportamento muito dinâmico, 

como é o caso dos processos de tratamento das águas residuais nas ETAR, sobretudo se 

incluem contribuição de águas pluviais ou de efluentes industriais (Andrews, 1974). 

 

- Modelos distribuídos - quando os parâmetros variam espacialmente. São descritos por um 

conjunto de equações diferenciais, capazes de prever o comportamento do sistema no tempo 

e no espaço. É o caso da distribuição da concentração de determinado poluente no interior 

de um reator biológico de lamas ativadas ao longo do tempo (Party e Chapman, 1989).  
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- Modelos agregados - quando não se verifica variação espacial nos parâmetros. Nestes 

casos, o comportamento dinâmico do sistema é modelado por um conjunto de equações 

diferenciais ordinárias sem fornecer detalhes quanto à respetiva localização. Esta abordagem 

assume que as propriedades do sistema são uniformes no interior de determinado volume 

(Makinia, 2010)  

 

Outras classificações possíveis para os modelos matemáticos são por exemplo a separação em 

modelos contínuos e modelos discretos (Jeppsson, 1996). Classificam-se como sendo discretos 

aqueles modelos em que a análise é realizada evento a evento. Trata-se de modelos fisicamente 

baseados e distribuídos no espaço, em que as condições iniciais têm que ser dadas através dos 

parâmetros de entrada, e só se procede ao avanço da variável tempo quando da ocorrência de um 

evento. Nos modelos contínuos, o tempo é medido sempre de uma forma contínua, com incrementos 

de tempo com iguais valores. Estes modelos destinam-se à análise do comportamento do sistema 

durante períodos de tempo relativamente longos, como sejam, por exemplo, as séries de eventos de 

vários anos de precipitação e a estimativa anual de descargas poluentes em meios receptores. 

Apresentadas classificações que permitem arrumar os diversos modelos, apresenta-se seguidamente 

a abordagem, também necessariamente resumida, do processo de construção dos modelos. 

5.2.4.  Construção do Modelo 

Nos últimos trinta anos a importância da construção de modelos foi sendo reconhecida em diversas 

disciplinas. Foram realizadas diversas tentativas que abordam de forma integrada a metodologia de 

construção de modelos (Murthy et al. 1990). Embora existam muitas metodologias diferentes para a 

construção dos modelos, Jeppsson (1996) refere que todas elas concordam em alguns passos 

fundamentais.  

Esses passos ou etapas são os seguintes: a) começa por se caracterizar o funcionamento do 

processo que se tenciona modelar recorrendo às suas específicações funcionais; b) depois, tendo em 

consideração as específicações do processo, definem-se os objetivos a que se destina o modelo e 

escolhe-se o tipo de modelo que se pretende desenvolver; c) caracteriza-se o sistema a modelar e 

com base nessa caracterização, definem-se os seus principais mecanismos de funcionamento, que 

se traduzem nas equações matemáticas de formulação que se integram no modelo; d) segue-se a 

verificação e a análise do modelo. O modelo é então validado e se o seu funcionamento for 

adequado, ou seja se os resultados do modelo se ajustarem relativamente bem aos do sistema que 

se pretende simular, estará pronto para ser utilizado. Na Figura 5.4 apresenta-se um fluxograma da 

metodologia de modelação. 
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Figura 5.4 - Fluxograma da metodologia de modelação (adaptada de Jeppsson, 1996) 

O desenvolvimento de um novo modelo pode constituir um processo iterativo relativamente longo, 

com avanço do progresso conceptual e de revisão dos conhecimentos sobre os mecanismos do 

sistema (Makinia, 2010). Juntam-se as ideias preliminares e as hipóteses iniciais quanto aos 

mecanismos que se julga que comandam o comportamento do sistema, e a partir daí constrói-se um 

primeiro modelo. O primeiro modelo é então avaliado, são interpretados os resultados e comparados 

com os resultados experimentais. Frequentemente, os primeiros modelos geram resultados que nem 

sempre são consistentes com os observados na realidade. Nesses casos, a concepção do modelo 

deve ser revista e modificada. O ciclo de formulação do modelo: experimentação, resolução das 

incoerências do modelo e comparação dos resultados é novamente repetido.  

O processo pode continuar repetidamente até que os resultados do modelo de simulação e os do 

sistema real sejam convergentes, e cada vez mais aproximados. Um modelo pode levar muitos anos 

até se encontrar em condições de ser satisfatoriamente credível para poder ser utilizado em 

aplicações práticas, com sucesso (Andrews, 1992).  

O processo iterativo de desenvolvimento do modelo pode conduzir a resultados muito importantes 

para o avanço do conhecimento e da compreensão da realidade. Permite usualmente descobrir 

novas relações causa/efeito entre os diversos componentes do sistema, relações que passariam 

despercebidas se não se passasse por este processo. Na Figura 5.5 apresenta-se uma explicação 
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esquemática do processo de evolução iterativa de um modelo, segundo Aris (1994).  

 
Figura 5.5 - Processo iterativo de concepção e desenvolvimento do modelo (adaptada de Aris, 

1994). 

Todas as fases de desenvolvimento do modelo pressupõem a tomada de decisões relativamente a 

quais são os aspectos que se devem considerar mais importantes e quais os que podem ser 

entendidos como sendo acessórios. A importância relativa dos diversos aspectos não é normalmente 

óbvia no inicio do desenvolvimento do modelo e só o trabalho subsequente permite distinguir a sua 

maior ou menor relevância, no que respeita ao funcionamento global do sistema. 

As decisões tomadas geram incerteza e acabam por minorar e esconder determinados aspectos, que 

mais tarde podem vir a ser considerados importantes. Nos modelos de tratamento de águas, a 

incerteza associada aos resultados da aplicação de um modelo pode dever-se à própria estrutura do 

modelo, à forma e dimensões dos órgãos de tratamento, à insuficiente descrição das condições 

hidráulicas e dos diferentes processos físico-químicos e biológicos pelas equações matemáticas 

utilizadas, aos dados de entrada utilizados e aos valores adoptados para os diferentes parâmetros. 

Deve-se ter consciência de que não existem modelos perfeitos. Como os modelos são desenvolvidos 

com o propósito de compreender e testar os sistemas, o seu valor depende da sua capacidade para 

resolver situações do sistema real que representam. Os modelos são sempre representações 

simplificadas da realidade. Este aspectos são particularmente verdade quando os modelos 

representam sistemas contendo organismos vivos (Jeppson, 1996) é o caso dos sistemas de 

tratamento de águas residuais (Makinia, 2010). 

Na formulação de modelos para sistemas de tratamento de águas residuais a ETAR é a unidade do 

sistema considerado. Geralmente o sistema que se pretende simular com o modelo pode ser 

representado com sendo um conjunto composto por diversas partes, elementos ou componentes, 

interdependentes entre si e que associados desempenham uma função específica. 

 

 

 

PROGRESSO 
CONCEPTUAL 

IDEIAS PRELIMINARES 

ESTADO ATUAL DO 
CONCHECIMENTO 

PRIMEIRO MODELO 

PROJETO 
EXPERIMENTAL 

EXPERIÊNCIA 

AVALIAÇÃO 

INTERPRETAÇÃO 

NOVAS IDEIAS 
REVISTAS 

SEGUNDO MODELO 



 

166 

Nas ETAR, os modelos são desenvolvidos para simular as operações e os processos unitários de 

tratamento que forem considerados como sendo os mais significativos.  Normalmente, na ETAR os 

aspectos hidráulicos são representados recorrendo a numa abordagem bastante simplificada. 

Assume-se, geralmente, que a propagação do caudal é instantânea e que uma boa aproximação, na 

representação das condições hidráulicas nos vários órgãos, pode ser obtida por uma sucessão de 

diversos tanques de mistura completa, dispostos em série. Dependendo do número de tanques 

admitidos em série e fixando de forma adequada os seus volumes, é possível obter uma simulação 

aproximada para qualquer tipo de regime hidráulico, nos diferentes órgãos de tratamento. 

Para que um sistema, neste caso uma ETAR, possa ser sujeito a experimentação ela tem que poder 

ser controlada. Deve-se, naturalmente, poder alterar aspectos do seu funcionamento e poder criar 

condições para observar e recolher dados dos resultados do seu funcionamento.  

Na modelação das ETAR cada tanque ou operação unitária corresponde a um compartimento 

independente e estes compartimentos sucedem-se entre si, têm volumes e condições hidráulicas 

conhecidas e o efluente de um compartimento constitui o afluente do compartimento seguinte. Nestas 

condições, é necessário fixar quais são as condições iniciais em cada um dos compartimentos ou em 

cada reator. Como não se conhecem geralmente estas condições iniciais, inicia-se normalmente a 

simulação recorrendo a uma situação de regime permanente para condições médias de cargas 

afluentes. Utilizam-se, frequentemente, para definir estas condições no inicio, procedimentos com 

aproximações sucessivas até que os erros sejam inferiores a determinados limites, considerados 

satisfatórios. 

No âmbito do presente trabalho, deu-se uma atenção mais particular aos modelos de tratamento 

biológico das ETAR, em particular aos modelos dos processos de lamas activadas por serem os mais 

correntemente utilizados. Tambem foram naturalmente considerados os modelos destinados aos 

processos de decantação, nomeadamente a decantação primária realizada a montante do tratamento 

biológico, e a decantação secundária, realizada mais a jusante, como parte integrante do tratamento 

biológico e destinada a separar os flocos biológicos da água tratada. 

Outros modelos também importantes nas ETAR, como os modelos específicamente concebidos para 

simular o tratamento biológico por sistemas de biomassa fixa, não foram desenvolvidos neste 

trabalho, porque as grandes ETAR municipais de tratamento de águas residuais domésticas recorrem 

menos a esses processos de tratamento, e porque os casos de estudo reais utilizados no âmbito 

desta tese recorrem a sistemas de tratamento biológico por biomassa em suspensão. 

A melhor forma de se compreender o funcionamento de uma ETAR é pela experimentação, 

estudando o seu funcionamento em diferentes situações, para afluentes diversos em termos de 

quantidade e qualidade, alterando as variáveis de controlo e observando os resultados. É também 

pela experimentação que se aprofunda o conhecimento e se melhora a compreensão acerca do 

funcionamento de qualquer sistema que se pretenda modelar. Pela experimentação, alteram-se os 
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dados de entrada do modelo, obtendo os resultados do funcionamento do sistema. 

Para experimentar o funcionamento de um sistema de tratamento é necessário alterar um conjunto de 

condições nos dados de entrada disponíveis, e registar os resultados do seu funcionamento.  É neste 

aspecto que, no caso das ETAR, a modelação de sistemas pode apresentar vantagens evidentes 

relativamente à experimentação com casos reais.  

Os sistemas de tratamento estão geralmente sob a influencia de múltiplos aspectos ou interferências, 

que são contingências. Estes aspectos não podem ser alterados por quem estuda o funcionamento 

da ETAR e, frequentemente, refletem-se em dados que não podem ou dificilmente são registados, 

que são internos do sistema, e que não aparecem nos resultados do modelo. 

A grande vantagem da simulação aplicada aos sistemas de tratamento é que na simulação todos os 

dados de entrada (ou inputs) e todos os resultados (ou outputs) são acessíveis, isto possibilita que 

sejam ultrapassados os limites experimentais impostos nos casos reais e possam ser testadas novas 

condições no modelo de simulação desenvolvido, impossíveis ou muito difíceis de se verificar no caso 

real, no modelo de simulação desenvolvido. Este aspecto importa especialmente quando se simulam 

os impactos das alterações climáticas nas ETAR. 

Os sistemas reais devem poder ser testados por experimentação. Os modelos são construções que 

pretendem representar os sistemas reais e que devem portanto poder ser testados por simulação. A 

simulação está para o modelo como a experimentação para o sistema real. 

Simular é testar o modelo e muito embora a simulação não tenha necessariamente que ser realizada 

em computador, na maioria das situações em engenharia a simulação do modelo é realizado com 

recurso a programas de cálculo automático. Uma simulação matemática é a descrição codificada de 

um processo experimental realizado sobre o modelo.  

É importante distinguir entre a descrição do modelo e as ações de experimentação conduzidas sobre 

o modelo. Pretende-se que seja mais fácil experimentar sobre os modelos do que sobre os sistemas 

reais e é exatamente com esse objetivo que se desenvolvem os modelos de simulação das ETAR. 

Pretende-se que, para experimentar as condições de funcionamento da ETAR, a consola de controlo 

existente na sala de comando da instalação possa ser facilmente substituída pelas ferramentas de 

simulação. 

O modelo é construído com o objetivo de se poder testar o sistema, de forma a que sejam 

encontradas respostas a questões acerca do funcionamento do sistema. O modelo é uma estrutura 

teórica que permite compreender como é que o sistema funciona. No caso das ETAR é frequente que 

o modelo do funcionamento do sistema seja codificado nas expressões matemáticas que traduzem os 

processos físico-químico e biológicos das várias operações e processos unitários de tratamento. 

Geralmente estas formulas são integradas em programas de cálculo automático. 
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Quando se constrói um modelo é fundamental poder verificar se as simulações são ou não 

adequadas para resolver problemas específicos. Quando, usando as simulações, se chega a 

resultados pouco credíveis, nem sempre é claro se isto se deve a erros de concepção, a erros de 

programação ou à utilização de dados de entrada inadequados. Para saber se o modelo e o respetivo 

software são ou não adequados para descrever o sistema real que se pretende simular, existem duas 

tarefas específicas: a calibração e a validação. 

Seguidamente vamos desenvolver os temas da calibração dos modelos, da sua validação e 

apresentar resumidamente algumas das vantagens da utilização dos modelos, em particular no 

tratamento das águas residuais. 

5.2.5. Validação e Vantagens dos Modelos 

A verificação do modelo é o processo em que se confirma que o simulador funciona adequadamente 

e em conformidade com o modelo conceptual. Se está a funcionar em conformidade coma forma 

como se encontra descrito no modelo conceptual.   

Na Figura 5.6 representa-se um modelo conceptual da forma dinâmica como, segundo Smith (1999), 

se articulam entre si a conceptualização do modelo, a verificação do seu funcionamento e a sua 

validação. 

 

Figura 5.6 - Processos de verificação e validação do modelo (adaptada de Smith, 1999). 

A verificação envolve a resolução de problemas de concepção e cálculo, e a resolução dos erros de 

programação e permite assegurar que o modelo é de facto capaz de resolver os problemas de 

simulação que se apresentem, e que se consegue com ele chegar a resultados credíveis 

(Jeppsson,1996). 
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A validação refere-se à capacidade do modelo de simulação para imitar o comportamento do sistema 

real. A validação é um passo essencial para se garantir a credibilidade no modelo. Com a validação 

do modelo verifica-se se aquele modelo gera respostas que são consistentes com os dados obtidos 

no sistema real, em condições equivalentes.  

Segundo Kops et al. (1999), a validação pode ser avaliada em termos de replicação, de predição ou 

de validação estrutural. A replicação refere-se à capacidade do modelo de apresentar um 

comportamento que consiga reproduzir adequadamente as entradas e as saídas do sistema real que 

se pretende simular. A validação quanto à capacidade de predição do modelo, é a verificação de que 

o comportamento do modelo e o do sistema real se encontram de tal forma sincronizados que é 

possível através do modelo prever o comportamento, valores de saída ou estado do sistema no 

futuro, quando sujeito às mesmas condições, ou valores de entrada, testados no modelo. A validação 

estrutural, permite verificar que o modelo representa corretamente a articulação, as relações e o 

trabalho entre os diversos componentes internos do sistema. 

Quando os resultados da validação sugerem que existem falhas no modelo em descrever o 

comportamento do sistema, altera-se o modelo conceptual e repetem-se depois as analises de 

verificação e de validação do modelo.  

O desenvolvimento dos modelos matemáticos e o uso da simulação por computador apresentam 

algumas vantagens relativamente à experimentação nos sistemas reais (McHaney 1991). Uma das 

vantagens é que permite conduzir experiências sem pôr em causa as condições de funcionamento 

dos sistemas existentes. Outra, é permite testar uma nova solução de concepção antes de a construir 

evitando fracassos e permitindo melhorar o projeto inicial. Ou seja, o uso dos modelos favorece a 

criatividade porque podemos experimentar novas soluções para os problemas, sem por em risco o 

sistema. No caso das ETAR, em que não é possível interromper o seu bom funcionamento sem 

causar danos no ambiente, este ultimo aspecto é especialmente relevante. 

O desenvolvimento de modelos permite ainda que eventuais problemas possam ser antecipadamente 

detectados e resolvidos,  tanto ao nível do projeto como da operação. Uma grande vantagem do uso 

dos modelos é que normalmente ajudam a consolidar conhecimentos sobre o sistema e sobre o seu 

funcionamento. Geralmente estes conhecimentos são muito básicos no inicio e vão sendo 

aprofundados à medida que se constrói e melhora o modelo. Para se obter um modelo que funcione 

corretamente é obrigatório, não apenas que se compreenda bem quais são as principais relações 

causa efeito, como que se definam corretamente o sistema e as suas variáveis. 

Quando se constrói um modelo de um sistema e se fazem as simulações, a velocidade de análise do 

seu funcionamento é muito mais rápida no modelo, do que quando se leva a cabo um trabalho 

experimental realizado no sistema real. Este aspecto é particularmente importante, quer nos modelos 

do clima, quer nos modelos de simulação de desempenho das ETAR.  
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Quando se correm modelos do clima nos atuais computadores, com grande capacidade, obtêm-se 

rapidamente resultados que permitem simular e estudar alterações climáticas, que no mundo real 

podem demorar milhares de anos a verificar-se. Também nos sistemas de tratamento das águas 

residuais, como os processos biológicos são relativamente lentos, pode-se simular rapidamente o 

funcionamento da ETAR, mas demorar semanas ou meses a obter os resultados e experiências 

realizadas em caso real (Andrews, 1992). 

Existem muitas vantagens do uso de modelos para analisar diferentes cenários. Os modelos reduzem 

o risco e aumentam a certeza quando se ensaiam novas soluções e se estudam os seus efeitos no 

funcionamento do sistema, quer na operação de um novo sistema, quer quando se pretendem fazer 

alterações em sistemas já existentes.  

Frequentemente surgem no modelo novos problemas que podem passar desapercebidos na 

realidade. Pode não se estar a compreender bem o sistema, e nestes casos os resultados da 

simulação podem contradizer a intuição que se tem quanto ao respetivo funcionamento. Nestas 

situações, o uso de modelos permite poupar em investimentos com resultados duvidosos e evitar 

esforço e tempo gasto em soluções que nunca funcionariam de forma adequada, em caso real. 

Apesar da simulação por computador ser um método de análise dos sistemas relativamente 

poderoso, deve-se estar consciente de algumas das suas limitações. Obter dados de base, 

desenvolver e implementar modelos, validar os modelos desenvolvidos, testar o seu funcionamento, 

analisar os resultados da simulação e compará-los com a realidade é difícil, geralmente caro, 

usualmente requer meios sofisticados e tecnologia avançada de hardware e de software, e na maior 

parte dos casos, consome muito tempo e trabalho. O uso de ferramentas de modelação matemática e 

da posterior simulação por computador não é geralmente nem fácil, nem pouco dispendioso, não 

garante normalmente respostas imediatas às nossas dúvidas e em muitos casos produz até mais 

dúvidas do que as que resolve. Frequentemente o uso da simulação por computador para resolver 

problemas concretos e para encontrar as melhores soluções, degenera em sucessivos processos de 

tentativa-erro.  

Ao criar um modelo usam-se aproximações e simplificações da realidade cujo resultado é que o 

modelo e a realidade nem sempre se comportam de forma idêntica (Bratley et al., 1987). Importa 

decidir se a semelhança entre ambos é ou não aceitável. Importa ter presente que da simulação 

resultam normalmente apenas tendências ou resultados aproximados, e raramente se chega aos 

valores exatos obtidos em caso real, ou a resultados totalmente corretos e credíveis para resolver 

problemas concretos (Smith, 1999). 

Geralmente, a nossa compreensão da realidade é limitada e é frequente que a utilização dos modelos 

realçe isso mesmo. Nestes casos, quando se constroem modelos que não representam a realidade 

de uma forma adequada, fica prejudicada a segurança que se julgava dispor da compreensão da 

realidade. Se os dados que se dispõe são insuficientes ou inadequados, e se a compreensão da 
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realidade não é suficiente, constroem-se modelos errados ou incompletos e o resultado pode ser 

tempo e dinheiro gastos em tarefas inúteis (Smith, 1999).  

Os modelos de simulação do desempenho das ETAR podem ser utilizados em muitos aspectos 

diferentes. Alguns desses aspectos podem ser os que se relacionam com as implicações das 

alterações climáticas no funcionamento das ETAR. Alterações quantitativas e qualitativas no afluente, 

mudanças na cinética das reações, controlo das emissões de GEE, eficiência energética das ETAR, 

estudo de soluções alternativas mais sustentáveis e controlo mais efetivo do processo de tratamento, 

são algumas áreas em que as ferramentas de modelação matemática podem ser usadas para 

adequar as ETAR às novas condições decorrentes de alterações climáticas e às novas exigências de 

sustentabilidade. 

A complexidade dos modelos matemáticos utilizados para simular o funcionamento das ETAR, 

depende geralmente dos objetivos a que se destina a modelação. A modelação matemática tem sido 

usada para conceber novos sistemas e para avaliar o comportamento dos sistemas de tratamento de 

águas residuais existentes. A modelação permite, ao testar o desempenho da ETAR, evidenciar as 

suas deficiências, os problemas e os aspectos críticos no seu funcionamento e permite ainda 

controlar e optimizar a operação e a gestão dos diversos processos de tratamento.  

Os modelos de computador têm-se vindo a afirmar como sendo ferramentas importantes na 

compreensão do comportamento dos sistemas e no apoio à decisão, para a avaliação das diversas 

estratégias de operação. Ao desenvolver modelos de simulação das ETAR organiza-se o 

conhecimento relativamente aos sistemas de tratamento, cujo funcionamento pretendemos 

compreender melhor. Testando o sistema melhora-se o conhecimento, aprofunda-se a compreensão 

das relações causa-efeito e de como é que a ETAR se comporta ao longo do tempo.  

As soluções de trabalho em que se pode ir usando e testando diferentes modelos para descrever 

cada uma das operações de tratamento são, geralmente, vantajosas. É possivel testar e alterar o 

modelo em apenas um dos diferentes processos de tratamento da ETAR, sem comprometer a 

totalidade da modelação do sistema. Isto é, sem alterar todos os processos simulados a montante e a 

jusante daquele.  

No caso dos sistemas de tratamento biológico por lamas ativadas, para modelar o processo podem 

ser utilizados os diferentes modelos ASM1, ASM2, ASM2d e ASM3 (Henze, 1987; Henze,1994 e 

Henze, 1999), usar o modelo GENERAL bio-P (Dold, 1990), usar o modelo MANTIS (Hydromantis, 

2003) ou outros. Depois de testar a utilização em alternativa de diversos modelos, pode-se verificar 

quais são os que melhor se adaptam à realidade da ETAR e escolher o que mais convém utilizar, em 

cada situação. 

A modelação matemática e a simulação por computador passaram, há mais de duas décadas, a ser 

consideradas ferramentas importantes na concepção e projeto dos sistemas de lamas ativadas. Com 
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a experiência acumulada e o progressivo melhoramento das tecnologias utilizadas foram sendo 

construídos sistemas de tratamento de águas residuais cada vez mais fiáveis e foi sendo possível 

quantificar e prever melhor o respetivo desempenho. A eficiência de tratamento destes sistemas foi 

sendo cada vez melhor e os modelos passaram a ser capazes de descrever-los também cada vez 

melhor.  

A modelação das ETAR por computador é uma ferramenta importante que incorpora muitas 

componentes e reações que permitem avaliar o desempenho dos sistemas de lamas ativadas em 

condições estacionárias ou dinâmicas, e projetar facilmente reatores simples em mistura completa ou 

múltiplos estágios de reatores sequênciais (Metcalf & Eddy, 2003).  

Atualmente, a grande maioria dos modelos usados no tratamento de águas residuais são modelos 

dinâmicos determinísticos. A formulação destes modelos determinísticos pressupõe um 

conhecimento muito aprofundado do sistema e das relações entre as suas diversas componentes, 

uma vez que são formulados de acordo com relações de causa/efeito ou regras de causalidade, já 

bem conhecidas e testadas. 

A modelação dinâmica das instalações é um processo que envolve geralmente a resolução de 

centenas de equações diferenciais. Na modelação das ETAR, a complexidade dos processos que se 

pretendem acompanhar em simultâneo obriga à utilização de modelos dinâmicos para simular mais 

corretamente o seu funcionamento. A formulação e a resolução deste tipo de problemas, com 

múltiplas equações diferenciais em simultâneo, é facilitado pela utilização de uma linguagem de 

simulação em contínuo, em inglês continuous simulation languages ou CSL. 

Para efeitos da modelação, cada operação e processo unitário de tratamento deve ser  representada 

por um modelo matemático de processo distinto. Esse modelo, específico de cada processo de 

tratamento, deve refletir a dinâmica do comportamento desse processo particular. 

Mas para compreender melhor os modelos matemáticos das ETAR importa saber como é que se 

chegou ao estado de conhecimento atual e como evoluiu a modelação das ETAR. Apresenta-se, de 

seguida, a evolução da modelação matemática das ETAR por lamas ativadas, de uma forma 

necessariamente resumida. 

5.3.  Modelação das ETAR 

5.3.1.  Aspectos Gerais 

 
O dimensionamento das ETAR começou por ser realizado com recurso a expressões empíricas e a 

métodos tradicionais.  A maior parte destes procedimentos foram sendo confirmados pela experiência 

e alguns deles já podem ser considerados como tendo sido amplamente testados. A experiência 
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permitiu confirmar se o conhecimento dos mecanismos envolvidos nos diferentes processos de 

tratamento era suficiente para explicar as transformações da matéria e da energia, ao longo das 

várias etapas do tratamento.  

Na operação e na gestão das ETAR utilizam-se metodologias de controlo dos processos de 

tratamento em que a informação sobre o estado do processo é lida, transmitida, recebida e utilizada, 

por forma a controlar as diversas variáveis de entrada. A utilização dos modelos de tratamento das 

águas residuais tem sido progressiva e tem permitido compreender melhor os processos envolvidos, 

conceber sistemas mais eficientes e apoiar a operação, verificando as perturbações no 

funcionamento dos sistemas, na tomada de decisões e na implementação de medidas antecipadas, 

que permitem corrigir e compensar os efeitos destas perturbações no processo. 

A evolução da modelação matemática foi determinante para o conhecimento atual dos processos 

envolvidos no tratamento das águas residuais. Desde a utilização de dados empíricos, passando 

pelas primeiras equações do funcionamento dos sistemas de tratamento em condições estáticas, até 

aos modelos dinâmicos complexos utilizados atualmente, foi-se verificando sucessivamente que a 

explicação de que se dispunha dos mecanismos envolvidos era insuficiente. A modelação 

matemática permitiu aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento dos processos de 

tratamento.  

5.3.2.  Primeiros Modelos de Lamas Ativadas 

Na evolução da modelação do tratamento de águas residuais, os modelos dedicados aos sistemas 

por lamas ativadas, foram os precursores. Foi partindo dos modelos das lamas ativadas que se deu a 

evolução da modelação matemática das ETAR em geral.  

Desde o inicio do desenvolvimento dos modelos matemáticos dedicados ao tratamento de efluentes, 

a evolução da modelação teve diversas fases. Inicialmente, teve lugar uma fase de experimentação 

ou empírica. Depois passou-se a uma segunda fase. A fase dos modelos estacionários. Só mais 

recentemente, a partir da década de 80, foram criados e desenvolvidos os modelos dinâmicos mais 

credíveis aplicados ao tratamento das águas residuais. 

Desde o ano 1882, quando o Dr. Angus Smith realizou os primeiros ensaios injetando ar em fossas 

sépticas para diminuir a libertação de odores (Metcalf & Eddy, 2003), os sistemas de lamas ativadas 

foram-se progressivamente afirmando como sendo uma das mais promissoras e uma das principais 

soluções para o tratamento das águas residuais domésticas. 

Os primeiros sistemas de tratamento por lamas ativadas eram relativamente simples, mas o seu 

desenvolvimento foi tornando estes sistemas cada vez mais complexos. Melhoraram-se as técnicas 

de concepção dos sistemas, o conhecimento relativamente às suas capacidades e limitações, e a sua 

operação foi-se tornando cada vez mais fiável. Atualmente, existem numerosas configurações de 
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sistemas de lamas ativadas com elevadas eficiências de remoção de fósforo e de azoto, em que se 

podem obter concentrações em fósforo e azoto nos efluentes tratados inferiores, respectivamente a 

0,1 g P/m3 e a 3 g N/m3 (Makinia, 2010). 

Foi a necessidade de conceber sistemas de tratamento por lamas ativadas mais exigentes, fiáveis e 

complexos que obrigou à utilização, cada vez mais generalizada, dos modelos matemáticos. 

Projetaram-se inicialmente sistemas de lamas ativadas recorrendo apenas a critérios empíricos. 

Posteriormente utilizaram-se relações entre a utilização do substrato e o crescimento microbiano em 

condições estacionárias, e atualmente utilizam-se cada vez mais correntemente modelos dinâmicos 

relativamente complexos. 

Inicialmente, quando os sistemas de lamas ativadas eram dimensionados recorrendo apenas a 

critérios empíricos, utilizavam-se alguns parâmetros de referência para dimensionar os órgãos de 

tratamento. O tempo de arejamento foi o primeiro parâmetro considerado para dimensionar os 

sistemas de tratamento e dependia da concentração de matéria orgânica afluente e do nível de 

tratamento desejado para as águas residuais. Períodos de arejamento mais prolongados permitiam 

uma maior oxidação da matéria orgânica presente e recomendava-se, em termos gerais, um 

arejamento de 3 a 4 horas, para os efluentes mais diluídos de origem doméstica, e tempos de 

arejamento de 8 a 10 horas, para efluentes industriais mais concentrados (Metcalf & Eddy, 1922). 

Posteriormente, além da duração do arejamento, concluiu-se que a eficiência do tratamento  

dependia também de outros parâmetros importantes. Constatou-se que tinham particular relevância a 

concentração de sólidos no interior dos tanques de arejamento e a carga afluente em CBO aplicada 

ao sistema de tratamento (Eckenfelder e O´Connor, 1954). Passaram a utilizar-se períodos de 

arejamento entre 1 e 8 horas e concentrações de sólidos suspensos no licor misto dos tanques de 

arejamento (MLSS) entre 1000 e 4000 g SST/m3 (Eckenfelder e Porges, 1957).  

A idade de lamas, em inglês solids retention time, SRT, ou tempo médio de retenção dos sólidos, que 

se reporta à relação entre a MLSS no interior dos tanques de arejamento e a CBO removida 

diariamente, passou a ser também considerada um valor de referência importante para dimensionar 

as ETAR. 

As diversas alternativas que se colocaram na concepção dos sistemas de tratamento de águas 

residuais levaram a que fossem procurados diversos métodos de optimização que permitissem ajudar 

a encontrar as soluções mais adequadas.  

Um dos primeiros trabalhos neste dominio terá sido o de Lynn, em 1962, que terá utilizado 

programação linear como forma de identificar qual seria a melhor solução para um sistema de lamas 

ativadas. A este trabalho inicial seguiram-se, em 1964, os trabalhos de Galler e Gotaas, que 

aplicaram a técnica desenvolvida por Lynn à otimização do funcionamento de um leito percolador 

(Levy, 1985).  



 

175 

Posteriormente, em 1966, McBeath e depois, em 1968, Erikson, desenvolveram os primeiros modelos 

de simulação. No ano de 1969, Evenson e Shih usaram a programação dinâmica e, em 1979, Hughes 

e, mais tarde, em 1981, Tyteca usaram modelos de programação geométrica (Galler e Gotaas,1964; 

McBeath, 1966; Erikson,1968; Evenson,1969; Shih,1969; Hughes, 1979 e Tyteca, 1981, citados em 

Levy, 1985). Mais tarde, as metodologias empíricas de dimensionamento dos sistemas de tratamento 

por lamas ativadas deixaram de ser adequadas para garantir uma boa concepção no projeto das 

instalações e de poder assegurar a eficiência e a capacidade de tratamento destes sistemas (Wentzel 

e Ekama, 1997).  

Desenvolveram-se então modelos matemáticos das lamas ativadas que tentavam descrever a 

cinética das reações que relacionavam o crescimento microbiano com a utilização do substrato. Em 

1912, tinha sido possível verificar que para concentrações de substrato, S, muito elevadas, a taxa de 

crescimento microbiana, µ, apresentava um valor máximo que não era ultrapassado, µ(S) (Penfold e 

Norris, 1912). Para descrever matematicamente a cinética das reações que têm lugar num reator 

biológico, práticamente todos os modelos se baseiam em dois processos fundamentais o crescimento 

e o decaímento microbiano. O crescimento pode ser descrito pela expressão (5.1). 

!"
!" = !"    (5.1) 

e o decaímento dos microrganismos, pela expressão (5.2). 

!"
!" = −!"    (5.2) 

em que ! é a taxa específica de crescimento microbiano e!! constitui a constante de decaímento. 

Utiliza-se a estequiometria do processo para relacionar a utilização do substrato S com o crescimento 

microbiano pela equação (5.3). 

!"
!" = −! !"

!"     (5.3) 

em que Y é o rendimento celular da biomassa. Na expressão (5.3), assume-se que a concentração 

da biomassa, X, e a concentração do substrato, S, variam ao longo do tempo e que ambos podem ser 

medidos diretamente.  

Este é um dos modelos mais simples usados para descrever o crescimento dos microrganismos, ou a 

concentração da biomassa, X, em função da concentração do substrato, S, num reator ideal, sem 

quais outras limitações ao crescimento. Esta descrição não permite diferenciar entre a degradação 

endógena da biomassa para gerar a energia necessária à manutenção celular, a morte microbiana, a 

oxidação celular, as interações entre as bactérias e os seus predadores e outras causas do 

decaímento da biomassa mas, na prática, acaba por conseguir refletir adequadamente o resultado 



 

176 

dos efeitos combinados de todos estes processos em conjunto (Jeppsson, 1996). 

Em 1942, Monod estudou o crescimento de microrganismos das espécies Escherichia coli e Bacillus 

subtilis e a utilização de substrato de hidratos de carbono. Encontrou uma relação relativamente 

simples que permitia descrever a taxa de crescimento dos microrganismos, µ, em função da 

concentração do substrato, S. 

Monod acabou por concluir que crescimento microbiano era proporcional à utilização do substrato, 

até a um valor máximo de saturação, a que chamou constante de saturação, KS, de acordo com a 

equação (5.4) (Monod, 1942 e Monod, 1949). A equação (5.4) descreve a taxa específica de 

crescimento da biomassa em função da concentração do substrato limitante, em que µ é a taxa 

específica de crescimento da biomassa. 

! = ! !
!!!!

    (5.4) 

Expressão em que: 

! representa taxa máxima de crescimento específico da biomassa (dia-1); 

!! é o coeficiente de meia saturação; 

! é a concentração do substrato limitante do crescimento microbiano (mg/l). 

A expressão (5.4) descreve um comportamento semelhante ao obtido para as enzimas por Michaelis 

e por Menten, fórmula usada para calcular a taxa das reações em função da concentração do 

substrato (Michaelis e Menten, 1913; Jeppsson, 1996 e Makinia, 2010). 

A equação de Monod serviu de base ao desenvolvimento de outros modelos, que apresentando um 

formalismo idêntico incorporam outros efeitos ou factores limitativos do crescimento, para além do 

substrato (Santana, 1986). 

Posteriormente, foi sendo completada com outras expressões matemáticas que tentaram resolver 

situações que não se consideravam convenientemente descritas pelo modelo inicial. Por exemplo, o 

modelo de Monod apresenta a limitação de não considerar eventuais efeitos inibitórios que elevadas 

concentrações de substrato possam ter na taxa de crescimento específico. Um exemplo é a 

ocorrência de inibição da nitrificação na presença de elevadas concentrações de amónia. Tendo sido 

verificado por diversos autores que o crescimento da biomassa, X, pode ser retardado para 

concentrações elevadas da biomassa Contois propôs, em 1959, um modelo que demonstra esse 

efeito, que se apresenta na equação (5.5) (Dochain e Vanrolleghen, 2001). 
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!! = !!
!!!!!

     (5.5) 

em que: 

! representa taxa máxima de crescimento específico da biomassa (dia-1); 

!!   é coeficiente de retardamento (-); 

!  é a concentração da biomassa (mg/l); 

!  é a concentração do substrato limitante do crescimento microbiano (mg/l). 

Outro factor, que se tem verificado que também inibe o crescimento da biomassa, é a elevada 

concentração dos produtos da reação que retardam o crescimento dos microrganismos, em situações 

com concentrações muito elevadas da biomassa. O modelo de inibição, proposto por Haldane, 

apresentado seguidamente na equação (5.6), foi uma tentativa para solucionar esta limitação 

encontrada no modelo de Monod (Jeppsson, 1996). 

!! = !!
!!!!!!

!
!!

    (5.6) 

Mas outras limitações do modelo de Monod ficaram por resolver. Uma é que o modelo de Monod não 

descreve de forma adequada o consumo que se verifica do substrato, quando deixa de ter lugar 

crescimento celular. Isto é, quando o substrato é consumido apenas para tarefas de manutenção da 

biomassa ativa. 

Uma outra das principais limitações, encontradas quando se aplica o modelo de Monod ao consumo 

da matéria orgânica e ao consequente crescimento da biomassa ativa nos sistemas de lamas 

ativadas das ETAR, é que nestas não se encontram, ao contrário do ocorrido nas experiências iniciais 

realizadas por Monod, nem substratos puros nem culturas puras de microrganismos. Nas ETAR 

verifica-se antes que as águas residuais apresentam uma composição muito diversa, com diferentes 

compostos a serem metabolizados em simultâneo por diferentes populações de microrganismos, 

relativamente complexas, que variam ao longo do tempo. Essas circunstâncias justificam a razão 

porque é que a estrutura básica do modelo de Monod é ainda hoje muito discutida.  

Dependendo da importância relativa dos diferentes mecanismos envolvidos na transformação do 

substrato,  bioquímicos, adsorção, difusão e outros, têm vindo a ser propostos modelos alternativos 

ao de Monod. Além dos modelos de Contois, expressão (5.5) e de Haldane, expressão (5.6), 

apresentam-se seguidamente ainda algumas das outras variantes ao modelo de Monod mais 

utilizadas nas ETAR. Nestas, os coeficientes K e θ representam diferentes parâmetros do modelo. 

Modelo de Tiessier, representado pela equação (5.7) (Tiessier, 1936): 
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Na equação (5.8), representa-se o modelo de Blackman (Blackman, 1905; Garrett e Sawyer, 1952 e 

Jeppsson, 1996): 

   

Na equação (5.9), representa-se o modelo de Powell (Powell, 1967): 

   

Foi no ano de 1954 que foi proposto o primeiro modelo matemático relativamente completo, 

concebido específicamente para dimensionar os sistemas de lamas ativadas (Eckenfelder e 

O´Connor,1954). Este modelo permite calcular o volume do tanque de arejamento, as necessidades 

de arejamento, a produção de lamas e as necessidades de nutrientes e foi sendo posteriormente 

sucessivamente modificado e melhorado.  

O trabalho inicial de Eckenfelder e O´Connor (1954), serviu de base a diversos trabalhos posteriores 

que permitiram consolidar os conceitos, a linguagem e as bases dos modelos matemáticos aplicados 

ao cálculo, ao dimensionamento e à operação dos sistemas de lamas ativadas (Eckenfelder e 

O´Connor, 1961; Eckenfelder, 1961; McKinney, 1962; Eckenfelder, 1966; Burkhead e McKinney, 

1968; McKinney e Ooten, 1969; Eckenfelder e Ford, 1970; McKinney, 1970; Lawrence e McCarthy, 

1970 e Mines, 1997). 

Como nas ETAR os compostos orgânicos presentes nas águas residuais são metabolizados por 

populações de microrganismos relativamente complexas, uma forma de ultrapassar esta dificuldade 

foi passar a utilizar parâmetros relacionados com a biomassa microbiana ativa. A biomassa ativa de 

microrganismos passou a ser determinada pela concentração em sólidos suspensos voláteis e foram 

posteriormente propostos novos modelos em que os sólidos suspensos voláteis foram sendo 

separados em diferentes frações (McKinney e Ooten, 1969). 

Os reatores em mistura completa apresentam, em teoria, condições homogéneas em qualquer 

posição no interior do tanque e pode-se portanto assumir que os diversos compostos se encontram 
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The behaviour of some of the equations is exemplified in Figure 3.4. By
choosing the model parameter values properly, the similarities of the
equation behaviours are made obvious and indicate that the growth rate
may be described by many different expressions.

There is evidence in the literature to show that Monod-type expressions
provide reasonable models to describe the growth of the enriched culture
sustained in WWT reactors, with the provision that the kinetic parameters
be interpreted not as absolute values, but as average figures related to the
predominant species in the particular growth conditions of the reactor.
Bearing this in mind, it would seem appropriate to promote growth
expressions that produce results similar to the original Monod expression
but simultaneously enhance the identifiability of the model. Of the models
discussed above, the Blackman model is the easiest one to identify,
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com a mesma concentração. Para modelar o desempenho de reatores, quando estes se apresentam 

em mistura completa, utilizam-se equações diferenciais ordinárias. 

No caso dos reatores que não apresentam condições de mistura completa, onde as concentrações da 

biomassa e dos diversos parâmetros variam no espaço e no tempo em função da sua localização no 

tanque, ou seja em que se verificam gradientes espaciais, devem utilizar-se equações diferenciais 

parciais. 

Os modelos dinâmicos utilizados no tratamento de águas residuais recorrem normalmente aos 

balanços de massa para calcular a concentração das diversas substâncias no interior dos tanques. 

Os modelos devem ter explicitadas as diferentes equações de balanço de massa, para os diferentes 

componentes do modelo.  

Considerando que o material que se acumula num tanque, ou reator biológico, corresponde ao 

balanço entre o material que entra e o material que sai do tanque, e ao balanço entre o que é 

produzido e consumido no seu interior, e que este depende da taxa de reação dos microrganismos 

presentes o reator, o balanço de massa no tanque pode ser descrito pela expressão (5.10). 

(!C/!t)V =Qafl .Cafl– Qefl .Cefl+ (!!. V)   (5.10) 

em que: 

 C é a concentração do componente em causa no tanque (g/m3); 

 t é o tempo (dias); 

 V é o volume do tanque (m3); 

 Qafl é o caudal afluente (m3/d); 

 Cafl é a concentração no afluente (g/m3); 

 Qefl é o caudal efluente (m3/d); 

 Cefl é a concentração no efluente (g/m3); 

 !! é a taxa da reação. 

A taxa da reação, por seu lado, depende da biomassa dos microrganismos presentes no interior do 

tanque. Esta taxa,  !!, representa o balanço entre o que é produzido e consumido no interior do 

tanque e pode ser calculada pela expressão (5.11). 

!! = !
!      (5.11) 
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Em condições estacionárias, que em inglês se designam de steady-state, o que entra corresponde ao 

que sai do tanque, considerando condições de equilíbrio dos respetivos caudais e concentrações de 

materiais, segundo a expressão (5.12).  

Qafl .Cafl = Qefl .Cefl    (5.12) 

em que: 

Qafl é o caudal afluente (m3/d); 

 Cafl é a concentração no afluente (g/m3); 

 Qefl é o caudal efluente (m3/d); 

Cefl é a concentração no efluente (g/m3). 

Neste caso, verificando-se condições estacionárias, o tempo de retenção das lamas biológicas no 

reator, SRT, do inglês sludge retention timeou idade de lamas, pode ser obtido pela equação (5.13). 

SRT = (V.C)/( Qefl .Cefl )    (5.13) 

em que: 

 SRT é o tempo de retenção das lamas em dias (d); 

 V o volume do tanque (m3); 

 C é a concentração no tanque (g/m3); 

 Qefl é o caudal efluente (m3/d); 

Cefl é a concentração no efluente (g/m3). 

Combinando as expressões (5.12) e (5.13) obtem-se a equação: 

Qafl .Cafl = (V.C)/( SRT )    (5.14) 

Por seu lado, o tempo de retenção hidráulico no reator, HRT, do inglês hydraulic residence time , vai 

depender do caudal e do volume do tanque, pela expressão (5.15). 

HRT = V/Qafl     (5.15) 

Combinando as expressões (5.14) e (5.15), obtém-se a relação (5.16). 

C/Cafl = SRT/HRT    (5.16) 
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ou seja, em condições estacionárias existe uma relação entre a concentração no interior do tanque e 

a concentração afluente, à entrada do tanque, que é proporcional à relação entre a idade de lamas e 

o tempo de retenção hidráulico. 

Devido ao amortecimento no interior do reator a concentração das diversas substâncias no efluente, à 

saída do reator, respondem de forma lenta às variações na composição do afluente, à entrada do 

reator. O amortecimento significa que quanto menor for o caudal que atravessa o reator e maior o 

volume do tanque, mais lenta deverá ser a resposta de ajustamento das concentrações no efluente, à 

variação das concentrações dos diversos parâmetros no afluente. 

Os modelos de lamas ativadas em estado estacionário ou steady-state, que foram desenvolvidos 

tendo como base o cálculo do balanço mássico do crescimento microbiano e da utilização do 

substrato, apresentaram enormes vantagens relativamente às equações empíricas que eram 

utilizadas anteriormente.  

O desenvolvimento dos modelos estacionários permitiu compreender melhor os mecanismos básicos 

de que dependem os processos de tratamento biológico por lamas ativadas, mas a sua capacidade 

para prever o funcionamento dos sistemas de tratamento em condições dinâmicas era ainda muito 

limitada (Busch, 1984, citado por Makinia, 2010).  

5.3.3.  Modelos Dinâmicos de Lamas Ativadas 

A evolução que levou aos atuais modelos dinâmicos de lamas ativadas teve como base de partida um 

primeiro modelo inicial, que foi desenvolvido no final dos anos setenta pela equipa da Universidade 

da Cidade do Cabo. O modelo é atualmente conhecido por modelo UCTOLD (Dold et al., 1980; Van 

Handel et al., 1981). 

O modelo UCTOLD esteve na origem, mais tarde, dos modelos da IWA, acrónimo de International 

Water Association. Em particular os modelos ASM1 (Henze et al., 1987) e ASM3 (Gujer et al., 1999), 

evoluíram diretamente a partir do primeiro. Estes modelos foram desenvolvidos com o conhecimento 

que havia na época, de quais eram os principais mecanismos envolvidos nos processos bioquímicos. 

Estes modelos tinham específicamente o objetivo de poder simular a remoção biológica da carência 

bioquímica em oxigénio, CQO, e os processos de nitrificação e de desnitrificação, para a remoção 

biológica do azoto. O desenvolvimento destes modelos foi um passo muito importante porque 

permitiu compreender melhor os processos de tratamento que, sabe-se hoje, são mais complexos do 

que se pensava. 

Hoje é geralmente aceite a modelação do tratamento das águas residuais recorrendo a abordagem 

matricial, que foi proposta inicialmente por Henze et al. (1987). Os autores propuseram que, devido à 

sua complexidade, a descrição dos processos unitários de tratamento por biomassa suspensa fosse 

feita recorrendo a matrizes específicas com a apresentação das diversas reações. A descrição dos 
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mecanismos a que obedecem os diferentes processos de tratamento, realizada pelos modelos 

matemáticos utilizados para a simulação dinâmica do funcionamento das ETAR, requer 

frequentemente a específicação de grande número de componentes e de interações. 

Os primeiros modelos dinâmicos tiveram uma aplicação relativamente limitada devido à pouca 

aceitação e desconfiança que provocavam, por serem de leitura muito complicada e serem difíceis de 

estudar e de utilizar, e ainda, porque na época a capacidade dos computadores era muito limitada 

(Henze et al., 2000, citado por Makinia, 2010).  

Nos anos sessenta e setenta, a utilização de computadores para simulação estava reservada a 

especialistas em programação com conhecimentos profundos nas técnicas numéricas e em 

linguagem computacional. A partir da década de setenta, com o aumento da capacidade 

computacional e a redução do preço dos computadores, passou a ser possível testar e validar mais 

facilmente os diversos modelos desenvolvidos. 

Nos anos setenta, o desenvolvimento dos modelos dinâmicos usados para simular processos de 

tratamento por lamas ativadas deveu-se fundamentalmente ao trabalho em paralelo da equipa de 

Andrews, nos Estados Unidos da América, e da equipa de Marais, na África do Sul (Makinia, 2010). 

Posteriormente, já a partir do inicio dos anos oitenta, foi possível assistir a uma utilização muito mais 

generalizada dos computadores pessoais, menos dispendiosos e mais acessíveis. Também se 

verificou uma evolução da interface com o utilizador que permitiu passar a desenvolver os modelos 

matemáticos e interpretar os resultados da simulação sem ter que possuir conhecimentos detalhados 

de programação (Andrews, 1993). 

Em 1975, nos Estados Unidos da America, Busby e Andrews apresentaram um novo modelo em que 

a biomassa era separada em três diferentes frações. Uma fração armazenada, uma fração ativa e 

uma outra fração inerte. O modelo foi validado com recurso aos valores encontrados na época na 

literatura e foi depois utilizado para comparar o funcionamento de diferentes configurações de ETAR. 

As diferentes configurações incluíram processos de lamas ativadas convencionais, de arejamento 

prolongado, de alta carga, de contacto e estabilização e de alimentação por etapas (Busby e 

Andrews,1975).   

Poduska e Andrews (1975) apresentaram o primeiro modelo dinâmico para simular o processo de 

nitrificação nas lamas ativadas. A nitrificação foi modelada num processo com duas etapas que 

correspondiam respetivamente à oxidação separada, da amónia e do nitrito. Clifft e Andrews (1981) 

usaram um modelo dinâmico para estudar as necessidades de oxigénio e apresentaram soluções 

diferentes para o metabolismo do substrato em suspensão e para o substrato solúvel. Esta distinção, 

fraccionando o material do substrato entre material particulado e material solúvel, acabou por ser 

fundamental para conseguir descrever adequadamente o consumo de oxigénio que se verifica nas 

águas residuais. Assumiu-se que a matéria solúvel pode ser diretamente sintetizada ou acumulada 
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nos flocos biológicos antes de ser consumida, enquanto as partículas nunca são sintetizadas pela 

biomassa sem terem sido primeiro armazenadas nos flocos. 

Na Figura 5.7 apresenta-se um resumo da evolução dos modelos de tratamento biológico para 

simular os processos de lamas ativadas (Makinia, 2010). Os primeiros modelos aplicavam-se apenas 

à remoção da CQO e do azoto. Foram depois tornando-se progressivamente mais complexos, 

integrando novos mecanismos como o da remoção biológica do fósforo. 

 
Figura 5.7 - Evolução dos diferentes modelos de tratamento por lamas ativadas (adaptada de 

Makinia, 2010). 

 

 

 

Modelos de remoção da CQO, nitrificação e desnitrificação 
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Na África do Sul, na Universidade da Cidade do Cabo, Marais e Ekama (1976) apresentaram um 

primeiro modelo com as conversões de matéria nas lamas ativadas, que originavam a remoção do 

azoto e da matéria carbonácea. Os autores introduziram diversos conceitos básicos que foram 

posteriormente reconhecidos e genericamente aceites: a) como a vantagem em usar a CQO em vez 

da CBO para medir a concentração em matéria orgânica nas águas residuais; b) a utilização das 

frações biodegradável, não biodegradável particulada e não biodegradável solúvel para a matéria 

orgânica afluente; c) a vantagem em utilizar as frações biodegradável, não biodegradável particulada, 

não biodegradável solúvel e de amónia, para a matéria azotada afluente e d) a conversão da amónia 

em nitrato para descrever o processo da nitrificação.  

Dold et al. (1980) desenvolveram mais tarde um modelo que tentava explicar a redução de sólidos 

voláteis ativos ao longo do tempo, ou perda de biomassa ativa pela morte e regeneração microbiana, 

o qual foi percursor do modelo desenvolvido por Van Haandel et al. (1981) que incluiu o processo de 

desnitrificação. O modelo principal obtido pelo grupo de investigação da Universidade da Cidade do 

Cabo, baseado no modelo de Dold et al. (1980) para os sistemas aeróbios com os desenvolvimentos 

de Van Haandel et al. (1981) relativos à desnitrificação, é conhecido por modelo UCTOLD (Dold et al., 

1991 e Hu et al. 2003). 

Reconhecida a importância da modelação matemática na concepção dos sistemas de tratamento por 

lamas ativadas, foi criado em 1983, pela International Water Association (IWA), na época denominada 

International Association on Water Pollution Research and Control (IAWPRC), um grupo de trabalho 

especializado para dinamizar a utilização da modelação matemática na concepção e na operação de 

sistemas de tratamento biológico das águas residuais. O grupo de trabalho ficou encarregado de 

rever a literatura sobre modelação aplicada ao tratamento de efluentes, discutir e chegar a 

conclusões quanto à abordagem simplificada para modelar os processos de tratamento da oxidação 

da matéria carbonácea, da nitrificação e da desnitrificação e desenvolver modelos simplificados que 

pudessem vir a ser usados em sistemas de lamas ativadas (Henze et al. 1987). 

Em 1986, foi apresentado o modelo inicial, que veio a servir de referência para o desenvolvimento 

das atuais modelos matemáticos para simulação dos processos de lamas ativadas. O modelo 

Ativated Sludge Model No.1, conhecido por ASM1, foi desenvolvido por Henze et al. (1987) . O 

sucesso deste primeiro modelo permitiu a aceitação generalizada da utilização de modelos nas 

ETAR, primeiro entre a comunidade científica, para efeitos de investigação, e posteriormente na 

industria, como ferramenta da engenharia de processo de tratamento em engenharia sanitária. Esta 

aceitação generalizada deveu-se também à progressiva disponibilidade e acesso facilitado a 

computadores mais potentes e com maior capacidade.  

Os conceitos básicos que permitiram a Henze et al. (1987) desenvolver o modelo ASM1 da IWA, 

encontravam-se já no modelo de lamas ativadas anteriormente lançado por Dold (Dold et al., 1980 e 

Gernaey, 2004). O modelo ASM1 vai adoptar a descrição das conversões da matéria orgânica e das 

substâncias azotadas, anteriormente apresentadas no modelo UCTOLD criado pelo grupo de 
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investigação da Universidade da Cidade do Cabo (Makinia, 2010). Além da forma conceptualmente 

diferente como os modelos UCTOLD e ASM1 descrevem a utilização da CQO dificilmente 

biodegradável, em tudo o resto os modelos são muito semelhantes, aplicam-se ambos aos mesmos 

processos de tratamento e obtêm-se com ambos idênticos resultados quanto às necessidades de 

oxigénio, produção de lamas e remoção dos compostos azotados (Hu et al. 2003). 

O modelo ASM1 é hoje considerado uma referência. A sua aceitação na modelação das ETAR 

encontra-se hoje generalizada. Esta evolução, da aceitação progressiva do ASM1, como sendo uma 

boa ferramenta para a simulação das ETAR, beneficiou recentemente com a disponibilidade mais 

generalizada de computadores com maior capacidade de cálculo.  

Ainda hoje o modelo ASM1 continua a ser, em muitos casos práticos, um dos mais adequados 

(Roeleveld e van Loosdrecht, 2002, citados por Gernaey et al.,  2004). O modelo ASM1 veio a tornar-

se uma referência em muitos projetos de investigação e de engenharia, e tem servido de base ao 

desenvolvimento de grande parte do software comercial mais utilizado em modelação e na simulação 

do funcionamento das ETAR, particularmente quando a remoção de azoto é um aspecto importante. 

Muitos dos restantes modelos, que surgiram posteriormente, foram sendo concebidos em parte para 

resolver algumas das limitações encontradas pela utilização generalizada do modelo ASM1. Pode-se 

afirmar por isso que o modelo ASM1 serviu de base e deu origem a grande parte dos restantes 

modelos. 

Segundo Henze et al. (1987), o modelo ASM1 foi inicialmente desenvolvido para descrever a 

remoção da matéria orgânica carbonácea e do azoto nas ETAR municipais, com o consequente 

consumo de oxigénio e de nitrato. O modelo permite descrever de uma forma adequada a produção 

de lamas biológicas e adopta a CQO como sendo um indicador relativamente fiável da concentração 

em matéria orgânica. Foi desenvolvido usando uma notação matricial e aplica-se à oxidação 

carbonácea, nitrificação e desnitrificação. A matriz que lhe serve de base tem treze diferentes 

componentes que caracterizam as águas residuais e inclui oito processos biológicos distintos. O 

modelo tem recomendações para a caracterização das águas residuais e apresenta valores de 

referência para os principais parâmetros o que permite, com pequenas correções, obter resultados 

credíveis. 

O ASM1 permite ainda uma abordagem simplificada, porque traduz uma larga variedade de 

compostos orgânicos de carbono e de azoto num número limitado de frações, em função da sua 

biodegradabilidade e da sua solubilidade (Gernaey et al.,  2004). O modelo admite que a matéria 

orgânica biodegradável tem duas frações componentes: matéria solúvel rapidamente biodegradável, 

SS, e partículas sólidas de degradação mais lenta, XS. A matéria orgânica não biodegradável também 

é separada nas frações solúvel, ST, e de matéria particulada, XT, que passam pelo sistema sem 

serem metabolizadas. A matéria solúvel não biodegradável escapa conjuntamente com o efluente 

tratado da ETAR, sem sofrer alterações e as partículas não biodegradáveis acabam por ser 

removidas com as lamas da ETAR, saindo através da purga de lamas. 
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A conceptualização do modelo ASM1 pressupõe um conhecimento já bastante amadurecido das 

diferentes vias que concorrem para a degradação das diferentes frações da biomassa presente nas 

águas residuais. Segundo o modelo ASM1, é o material solúvel biodegradável, SS, que serve de 

substrato quer ao crescimento da biomassa quer às funções de manutenção celular. A matéria 

orgânica particulada de biodegradação mais lenta, XS, vai sendo lentamente hidrolisada a matéria 

solúvel mais rápidamente biodegradada, SS, o que pela descrição do modelo acontece sem consumo 

de energia, que justifica que não sejam usados receptores de electrões neste processo.  

O modelo assume que a hidrólise é o processo que vai limitar o crescimento da biomassa, quando 

estão presentes apenas as partículas biodegradáveis de degradação mais lenta XS. Considera-se no 

modelo que a taxa específica da hidrólise do XS, é mais lenta do que a taxa de utilização do substrato 

SS. A introdução deste mecanismo de atraso na utilização do substrato, justificado no modelo pelo 

processo da hidrólise, permite prever as alterações que na prática se verificam, relativamente às 

necessidades de receptores de electrões (O2, NO3 ou NO2), na diferente metabolização da carência 

química de oxigénio, CQO, mais rapidamente ou mais lentamente biodegradável. 

Uma cinética do tipo da do modelo de Monod justifica as taxas de crescimento dos microrganismos 

heterotróficos e autotróficos, no ASM1. O modelo considera que os heterotróficos consomem o 

substrato mais facilmente biodegradável, em condições aeróbias ou anóxicas, e que os autotróficos 

obtêm energia metabolizando a amónia, em condições aeróbias.  

O decaímento da biomassa é explicado por reações de primeira ordem, num processo que inclui 

mecanismos diversos que incluem a respiração endógena, a morte da biomassa, mecanismos de 

predação e decomposição celular por hidrólise. O decaímento tem como resultado a conversão da 

biomassa em XS, a qual volta a ser hidrolisada, e é depois reciclada em matéria orgânica na forma de 

partículas inertes, XP, que correspondem aos detritos ou material celular morto. Admite-se que a 

morte e regeneração do material celular, tem lugar sem a utilização de receptor de electrões durante 

o decaímento da biomassa, o que explica que a taxa de decaímento é independente das condições 

ambientais.  

Quanto à remoção do azoto, o modelo ASM1 também adoptou a concepção inicial que constava no 

modelo da UCTOLD que lhe serviu de base (Wentzel et al, 1992; Hu et al, 2003 e Makinia, 2010). O 

modelo ASM1 considera o fracionamento da matéria orgânica azotada. A matéria azotada é separada 

em matéria não biodegradável, que pode ser solúvel, SNI, ou particulada, XSI, e em matéria 

biodegradável. A componente XSI, é modelada como uma fração da carência bioquímica em oxigénio 

particulada, não biodegradável. A matéria orgânica azotada é subdividida em azoto amoniacal, azoto 

orgânico solúvel e azoto orgânico particulado. O azoto orgânico particulado é hidrolisado a azoto 

orgânico conjunta e simultaneamente com a fração, XS, com taxas de processo equivalentes. No 

ASM1, a nitrificação é modelada como tratando-se de um processo que ocorre numa única etapa, 

onde o nitrato é a única forma oxidada de azoto presente.  
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Para contemplar as condições de funcionamento do modelo em situações de alteração do pH, o 

modelo ASM1 integra ainda outro parâmetro, a alcalinidade, SAlk. A alcalinidade permite prever 

alterações de pH associadas a reações que envolvam a adição ou a remoção de determinadas 

substâncias químicas que têm a capacidade de remover protões. Nestas situações, é possível saber, 

nos balanços de massa do modelo, se durante a fase de desnitrificação a alcalinidade é suficiente 

para assegurar um pH aproximadamente constante. Caso seja necessário, é possível adicionar cal 

para manter a eficiência da desnitrificação (Ferreira, 2006). 

O ASM1 foi desenvolvido, numa fase inicial, para descrever a remoção da matéria orgânica 

carbonácea e do azoto nas ETAR municipais de lamas ativadas, considerando que o oxigénio e o 

nitrato vão sendo consumidos como aceitadores de electrões. O modelo tem grande aceitação 

porque consegue descrever adequadamente os rendimentos do processo e a produção de lamas.  

Para descrever a concentração da matéria orgânica, tem sido utilizado com êxito no modelo ASM1, o 

parâmetro da carência química em oxigénio, CQO. A utilização da CQO para este efeito não origina 

quaisquer dificuldades na aplicação do modelo.  

Grande parte dos diferentes compostos de carbono e de azoto são descritos no modelo ASM1, 

recorrendo a um número relativamente limitado de frações, em função da sua solubilidade e do maior 

ou menor grau de biodegradabilidade. 

Segundo Ferreira (2006), diversos autores referem que o modelo ASM1 é especialmente sensível a 

variações dos parâmetros YH (rendimento celular da biomassa heterotrófica), µH (taxa máxima do 

crescimento específico da biomassa heterotrófica), bH (coeficiente de decaímento da biomassa 

heterotrófica), µA (taxa máxima do crescimento específico da biomassa autotrófica) e kH (taxa máxima 

de hidrólise) (Almeida, 1999 e Henze et al., 1987, citados por Ferreira, 2006). 

Entre as hipóteses assumidas no modelo ASM1 e que correspondem a limites, inclui-se a 

temperatura que se admite ser constante, e o pH que se considera ser aproximadamente neutro, 

situando-se entre 6,3 e 7,8. Admite-se também que as características das águas residuais e os 

coeficientes e parâmetros das expressões que traduzem as taxas dos processos são estáveis ao 

longo do tempo. 

O modelo ASM1 assume que os nutrientes inorgânicos não limitam o crescimento celular nem a 

remoção de substrato, admite que a biomassa heterotrófica é homogénea e mantém-se constante, 

ainda que a matéria orgânica particulada seja aprisionada na biomassa, de uma forma praticamente 

instantânea. 

Como principais restrições à aplicação do modelo ASM1, referem-se as seguintes: os resultados da 

aplicação do modelo a águas residuais industriais pode revelar-se inadequada; a idade das lamas 

deve obrigatoriamente encontrar-se entre os limites 3 a 30 dias, para que a biomassa floculenta se 

possa desenvolver, evitando problemas da sedimentação. Só é possivel garantir uma sedimentação 
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adequada das lamas com concentrações em MLSS entre os 750 e os 7500 gCQO/m3, assumindo-se 

uma intensidade de mistura nos reatores arejados inferior a 240 s-1.  

Como o modelo ASM1 não inclui processos que descrevem o comportamento da biomassa em 

condições anaeróbias, a fração que não se encontra arejada no reator deverá ser necessáriamente 

muito pequena, ou seja, se uma parte significativa do volume do reator apresentar condições 

anaeróbias, os resultados podem revelar-se inadequados (Ferreira, 2006). 

Mais recentemente desenvolveu-se o modelo ASM3. O modelo ASM3 também foi, tal como o ASM1, 

desenvolvido para descrever a remoção biológica do azoto no tratamento biológico de águas 

residuais domésticas nas ETAR municipais. O modelo foi desenvolvido a pensar na correção de 

problemas que foram detectados na utilização do ASM1 (Gujer et al., 1999). 

A diferença principal entre o modelo ASM3 e o modelo ASM1 que lhe deu origem, é que o ASM3 

reconhece a importância de alguns polímeros na conversão da matéria orgânica nos processos 

heterotróficos das lamas ativadas. No ASM3 assume-se que o substrato mais facilmente 

biodegradável, SS, é inicialmente armazenado como material celular, XSTO, e que só posteriormente é 

utilizado no crescimento da biomassa bacteriana. A biomassa dos microrganismos heterotróficos é 

modelada com estrutura celular interna como nos modelos dos organismos acumuladores de fósforo, 

nos modelos de remoção de fósforo do tipo bio-p. Como vimos anteriormente, estes organismos 

também conhecidos por organismos PAO, armazenam substrato. A componente do substrato 

armazenada no interior das células é posteriormente utilizada, no modelo ASM3, para crescimento da 

biomassa celular. Na Figura 5.8 apresenta-se um esquema comparativo dos fluxos considerados no 

substrato, para crescimento da biomassa autotrófica e heterotrófica, nos modelos ASM1 e ASM3. 

 
Figura 5.8 - Comparação dos fluxos do substrato na biomassa autotrófica e heterotrófica nas 

modelos ASM1 e ASM3 (adaptada de Gernaey et al., 2004). 
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Fig. 2. Substrate flows for autotrophic and heterotrophic biomass in the ASM1 and ASM3 models (modified from Gujer et al., 1999).
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it means that storage will usually only be observed in
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Fig. 3. Substrate flows for storage and growth of PAOs in the ASM2 model (Henze et al., 1995).

for denitrifying and non-denitrifying bio-P of Murnle-
itner et al. (1997) with the ASM1 model (autotrophic
and heterotrophic reactions). Contrary to ASM2/ASM2d,
the TUDP model fully considers the metabolism of
PAOs, modelling all organic storage components
explicitly (XPHA and XGLY), as shown in Fig. 4. The
TUDP model was validated in enriched bio-P sequen-
cing batch reactor (SBR) laboratory systems over a range
of sludge retention time (SRT) values (Smolders et al.,
1995), for different anaerobic and aerobic phase lengths
(Kuba et al., 1997), and for oxygen and nitrate as elec-
tron acceptor (Murnleitner et al., 1997). A full descrip-
tion of the TUDP model is currently in preparation.
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Verifica-se na Figura 5.8 que o mecanismo de crescimento celular que decorre diretamente a partir do 

substrato, tal como se encontra descrito no modelo ASM1, não acontece no modelo ASM3. Outra 

diferença importante entre os modelos ASM1 e ASM3 é que o modelo ASM3 é mais fácil de calibrar, 

porque permite converter o mecanismo de crescimento celular, de morte e regeneração das células 

bacterianas, baseado no ciclo crescimento-decaímento-crescimento, num mecanismo baseado no 

modelo de crescimento-respiração endógena. 

No ASM3 o material celular XSTO é utilizado subsequentemente no crescimento da biomassa. O 

crescimento direto da biomassa a partir de substrato exterior às células considerado no modelo 

ASM1, não acontece no ASM3. 

A calibração do modelo ASM3 encontra-se facilitada porque, enquanto no modelo ASM1 todas as 

variáveis de estado são diretamente influenciadas por uma alteração no valor de um parâmetro, no 

modelo ASM3 esta influência não é tão significativa. Esta característica do modelo ASM3 facilita a 

identificação dos efeitos de cada um dos diferentes parâmetros no comportamento geral do modelo 

(Gernaey et al., 2004).  

O modelo circular de crescimento e de utilização do substrato, com morte e regeneração da 

biomassa, ou growth-decay-growth model, é no modelo ASM3 transformado num modelo linear de 

crescimento e de respiração endógena bacteriana, ou growth-endogenous respiration model, mais 

fácil de calibrar.  

Ambos os modelos o ASM1 e o ASM3 são igualmente capazes de descrever razoavelmente, de 

forma dinâmica, o funcionamento e uma ETAR municipal, mas o modelo ASM3 aplica-se melhor no 

caso de sistemas de tratamento onde se verifica um armazenamento mais prolongado de substrato 

facilmente biodegradável, na presença de efluentes industriais ou no caso da existência de zonas não 

arejadas nos reatores biológicos (Koch et al., 2000).  

Ao modelo ASM3 pode ser também associada uma extensão com um modulo dedicado à remoção 

biológica do fósforo, denominado bio-P removal module, o qual tal como no modelo ASM2, considera 

a atividade de armazenamento do fósforo pelos organismos acumuladores de fósforo. 

Uma das principais limitações dos modelos de lamas ativadas, ASM1 e ASM3 é a forma como 

descrevem, de uma forma demasiado simplificada, a dinâmica do processo de nitrificação. 

Descrevem-na como sendo realizada num único passo e descrevem o processo subsequente da 

desnitrificação, como dependendo apenas da concentração de nitratos. Esta simplificação, 

genericamente aceite, é de facto uma limitação nas situações em que a presença de nitrito pode ter 

um papel importante. Para ultrapassar esta limitação, Iacopozzi et al. (2007) adicionaram ao modelo 

ASM3 uma etapa adicional que descreve o processo de nitrificação e consideraram adicionalmente 

na desnitrificação, quer os valores dos nitratos, quer ainda os dos nitritos.  
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Samie et al. (2011) reconhecendo as limitações destes modelos na descrição dos processos de 

remoção de azoto, utilizaram também uma modificação ao modelo ASM para obter resultados mais 

corretos sobre o processo de nitrificação e desnitrificação. Neste caso o objetivo era quantificar as 

emissões de óxido nitroso, N2O, na ETAR de Seine-Centre na cidade de Paris. Segundo os autores, 

esta ETAR serve uma população de 800 000 habitantes e trata um caudal médio diário, em tempo 

seco, da ordem dos 240 000 m3.  

Samie et al. (2011) referem as principais limitações dos modelos ASM. Segundo aqueles autores, os 

referidos modelos consideram que a desnitrificação tem lugar numa única etapa e que está apenas 

dependente dos nitratos. Ou seja, os modelos assumem que a redução do nitrato, NO-3, é realizada 

diretamente para a forma de azoto gasoso, N2. Consideram portanto os autores que estes modelos 

não são adequados para estimar a produção de outros produtos intermédios, e portanto não servem 

para estimar a emissão de óxido nitroso, N2O, para a atmosfera. Tendo este aspecto em 

consideração, os autores utilizaram o software do GPS-X, desenvolvido pela empresa canadiana 

Hydromantis,  para modificar o modelo ASM1. Com as modificações por eles introduzidas no modelo, 

terão conseguido simular de forma que consideram mais aproximada o processo da desnitrificação, e 

estimaram a produção de vários dos produtos intermédios, nomeadamente NO-2, NO e N2O. 

Os processos descritos pelo ASM3 incluem a hidrólise e os processos que envolvem os organismos 

heterotróficos e autotróficos. A degradação do azoto orgânico solúvel e particulado foi integrada nos 

processos de hidrólise, decaímento e crescimento. 

Os processos heterotróficos incluem o armazenamento de SS em condições aeróbias e anóxicas sob 

a forma de XSTO, assim como o crescimento aeróbio e anóxico destes organismos, consumindo 

exclusivamente o substrato previamente armazenado. Os processos de armazenamento utilizam a 

energia obtida da respiração aeróbia ou pela desnitrificação, consoante as condições ambientais. 

Dado que apenas uma fração dos heterotróficos pode desnitrificar, as taxas de armazenamento e de 

crescimento em condições anóxicas são inferiores às aeróbias. 

São considerados quatro processos de decaímento dos organismos heterotróficos distintos que 

incluem a respiração endógena aeróbia, a respiração endógena anóxica, a perda aeróbia de XSTO e a 

perda anaeróbica de XSTO.Os processos autotróficos integram o crescimento em condições aeróbias 

estritas e a respiração endógena em condições aeróbias e anóxicas. 

Relativamente às restrições do modelo, além do ASM3 apresentar as mesmas limitações do modelo 

ASM1, importa ainda ter em consideração que o valor do pH deve ser constante, que a alcalinidade 

deve ser predominantemente constituída por bicarbonato, HCO3 e que o modelo não permite 

trabalhar com situações em que se verifica um aumento significativo na concentração de nitritos 

(Ferreira, 2006). 
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5.3.4.  Modelos da Remoção Biológica do Fósforo 

Os modelos dinâmicos de lamas ativadas desenvolvidos para compreender e simular a remoção 

biológica do fósforo apresentaram quatro linhas de evolução distintas: os modelos da International 

Water Association, IWA, os modelos da Universidade Técnica de Delft na Holanda, TUD, os modelos 

de Barker e Dold, nos Estados Unidos da America e os modelos da Universidade Técnica da Cidade 

do Cabo na África o Sul, UCTPHO.  

Os modelos da IWA, da International Water Association, foram desenvolvidos específicamente para 

simular a remoção biológica do fósforo e são o ASM2, ASM2d e ASM3 com o modulo bio-P. Os 

modelos da IWA evoluíram do modelo ASM2 (Henze et al., 1995), para o ASM2d (Henze et al., 1999) 

e mais tarde para o EAWAG bio-P, que é um módulo que descreve a remoção de fósforo, aplicado ao 

modelo ASM3 (Rieger et al., 2001).  

A partir do modelo ASM1 foi possível desenvolver o modelo ASM2, juntando-lhe o processo de 

remoção biológica do fósforo, via modelo bio-P, Biological Phosphorus Removal. Neste modelo foi 

também contemplada a possibilidade da remoção de fósforo através da precipitação química. A 

publicação do modelo explicita  que o modelo descreve o processo bio-P mas que não inclui a 

totalidade dos fenómenos observados (Henze et al., 1995). 

A partir do modelo ASM2, foi mais tarde desenvolvido o modelo ASM2d, adicionando-lhe o processo 

de desnitrificação. Neste caso a biomassa heterotrófica é modelada com a acumulação de material 

na estrutura interna das células. Isto acontece com os organismos responsáveis pela acumulação 

biológica de fósforo, conhecidos por PAO, em inglês Phosphorus Accumulating Organisms, e permite 

descrever de uma forma mais adequada os mecanismos quer do processo da remoção biológica do 

fósforo, quera remoção do azoto (Henze et al., 1999). Na prática verifica-se que a acumulação ou 

armazenamento do fósforo pelos organismos do tipo PAO, só se verifica em condições anaeróbias, 

tal como se indica na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 - Fluxos do substrato para crescimento dos microrganismos que acumulam fósforo no 

modelo ASM2 (adaptada de Gernaey et al., 2012). 

Na Figura 5.9 representam-se os mecanismos associados aos fluxos do substrato para a acumulação 

do fósforo,ou para o crescimento dos organismos responsáveis pela respectiva acumulação, os 

organismos PAO, fenómenos que têm lugar respetivamente em condições anaeróbias ou em 

condições aeróbias, conforme é descrito pelo modelo ASM2. 

O modelo ASM2 inclui os organismos que acumulam o fósforo com uma estrutura celular interna em 

que as substâncias orgânicas ficam armazenadas no interior das células na forma da componente do 

modelo denominada XPHA. Esta componente é armazenada e acumula-se, em condições anaeróbias, 

e alimenta o crescimento celular em condições aeróbias. 

Os organismos que acumulam fósforo, do tipo PAO, apenas se desenvolvem na presença do material 

orgânico que foi previamente acumulado no interior das células. Segundo Gernaey et al., (2004), 

parece que o armazenamento da fração XPHA depende da presença de produtos da fermentação, 

como o acetato, o que poderia explicar a necessidade de criação de condições anaeróbias para se 

verificar acumulação de fósforo. 

Além dos modelos desenvolvidos a partir dos trabalhos realizados na Universidade da Cidade do 

Cabo e dos modelos, mais usualmente utilizados, desenvolvidos pela IWA, importa ainda salientar o 

contributo importante que os trabalhos desenvolvidos na Universidade Técnica de Delft, na Holanda, 

tiveram para a evolução e o desenvolvimento da modelação matemática das ETAR. 

Os modelos TUD, ou da Universidade Técnica de Delft, incluem a evolução do modelo de Smolders 

(Smolders et al., 1995), no modelo de Kuba (Kuba et al., 1996) e mais tarde, no modelo de 

Murnleitner (Murnleitner et al., 1997). Este último foi posteriormente utilizado, conjuntamente com o 

ASM1 da IWA, por van Veldhuizen et al. (1999), para desenvolver um novo modelo, o TUDP, que 

descreve adequadamente os mecanismos da remoção do azoto e do fósforo, incluindo o que se 

conhece atualmente sobre os mecanismos que regem a atividade dos organismos acumuladores de 

fósforo. 

O modelo TUDP combina os modelos metabólicos bio-P, com e sem desnitrificação (Murnleitner et 

al., 1997), com as reações dos organismos autotróficos e heterotróficos que constam no modelo 

ASM1 (van Veldhuizen et al., 1999; Brdjanovic et al., 2000 e Gernaey et al., 2004). Ao contrário dos 

modelos ASM2 e ASM2d, o modelo TUDP considera já o metabolismo completo dos organismos 

acumuladores de fósforo, organismos PAO, e inclui os diferentes componentes de armazenamento 

dos compostos orgânicos, a fração XPHA e a fração XGLY. 

Na Figura 5.10 adaptada de van Veldhuizen et al., (1999) e de Brdjanovic et al., (2000), apresentam-

se os mecanismos para acumulação e crescimento dos organismos acumuladores de fósforo no 

modelo TUDP. 
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Figura 5.10 - Fluxos do substrato para armazenamento e crescimento aeróbico dos 

microrganismos que acumulam fósforo no modelo TUDP (adaptada de van Veldhuizen et al., 

1999). 

O modelo TUDP foi validado em condições laboratoriais utilizando reatores biológicos bio-P 

enriquecidos do tipo SBR, ou sequencing batch reator, considerando uma gama alargada de tempos 

de retenção das lamas (Smolders et al.,1995), diferentes durações das condições anaeróbias e 

aeróbias nos reatores biológicos (Kuba et al., 1997) e recorrendo a diferentes condições em que o 

oxigénio e o azoto podem ser os receptores de electrões (Murnleitner et al., 1997). 

Em determinadas condições, o modelo tem dificuldade em descrever os fenómenos da remoção 

biológica do fósforo, porque se sobrepõem reações de precipitação química natural. Com efeito, 

quando se verificam condições de pH muito alto, com valores superiores a 7,5, e com concentrações 

elevadas de cálcio, Ca+2, pode ser necessário considerar no modelo bio-P condições em que a 

precipitação do fósforo não é apenas induzida biologicamente (Maurer et al., 1999). 

5.3.5.  Principais Mecanismos Descritos nos Modelos da IWA 

Os modelos da família ASM, desenvolvidos pelos grupos de trabalho da IWA, são atualmente dos 

mais usados e vieram consolidar uma utilização normalizada que permite uma linguagem comum 

entre os trabalhos de investigação, a engenharia de projeto e a operação das instalações. Estes 

modelos básicos foram primeiramente desenvolvidos para descrever e simular as estações de 
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Fig. 4. Substrate flows for storage and aerobic growth of PAOs in the TUDP model (van Veldhuizen et al., 1999; Brdjanovic et al., 2000).

In some cases, such as high pH (!7.5) and high Ca2+
concentrations, it can be necessary to add biologically
induced P precipitation to the bio-P model (Maurer et al.,
1999; Maurer and Boller, 1999). Indeed, under certain
conditions the bio-P reactions coincide with a natural
precipitation that can account for an important P removal
effect that is not related to the bio-P reactions included
in the models described thus far. The formation of these
precipitates, mostly consisting of calcium phosphates, is
promoted by the high P concentration and increased
ionic strength during the anaerobic P release of the
PAOs. Model equations and components necessary to
describe this precipitation process were given by Maurer
and Boller (1999).

2.1.2. Activated sludge model assumptions and
limitations
Some of the main assumptions of the ASM1 model,

the reference model in this paper, will be highlighted
and the implications of some of these assumptions for
practical model application will be discussed. Where
possible it will be indicated how the model assumptions
were modified in later models.

2.1.2.1. Influence of environmental effects
! Temperature: Kinetic model parameters are tempera-
ture dependent, and consequently one has either to
estimate the model parameters when calibrating the
model for a specific temperature, or to develop appro-
priate temperature correction factors to include the
temperature dependency of the reaction kinetics in the
simulations. Henze et al. (1987) provide two sets of
typical parameters for 10 and 20 °C, respectively.
Later models, such as ASM2 (Henze et al., 1995) and
the TUDP model (van Veldhuizen et al., 1999), use
an Arrhenius type temperature dependence. Different
reactions have different temperature dependencies,
where nitrification is generally most sensitive. Hel-
linga et al. (1999) provide a detailed explanation of
the influence of temperature on nitrification kinetics.

Finally, Henze et al. (1995) warn that the ASM2 tem-
perature coefficients are only valid between 10 and
25 °C.

! pH: In ASM1, it is assumed that the pH is constant
and near neutrality. Including alkalinity as one of the
state variables in the model allows detection of poss-
ible pH problems. For some reactions, specific func-
tions can be added to the model to describe inhibitory
pH effects, as illustrated by Hellinga et al. (1999) for
the nitrification reaction.

! Toxic components: Nitrification is especially sensitive
to inhibition by toxic components. In ASM1, the nitri-
fication parameters are assumed to be constant. This
means that any inhibitory effect of the wastewater on
the nitrification kinetics is assumed to be included in
the calibrated nitrification parameters. It is thus only
possible to represent an “average inhibitory effect”
of the wastewater. Alternatively, the nitrification rate
equation can be extended to represent sudden acute
inhibition by specific chemicals (Nowak et al., 1995).
It is then up to the modeller to select the best inhi-
bition kinetics model for the actual inhibition prob-
lem.

! Wastewater composition: The models in Table 1 were
developed for simulation of municipal WWTPs.
Model modifications are typically needed for WWTP
systems where industrial contributions dominate the
wastewater characteristics. Acute nitrification inhi-
bition by toxic components related to industrial
activity is one of the model modifications that are
often necessary. Ky et al. (2001) combined the ASM3
model with the bio-P reactions of the TUDP model.
In their modelling study, the simulation of a SBR tre-
ating the wastewater of a cheese industry, Mg2+
Monod switching functions were added to specific
bio-P model reactions to account for Mg2+ limited
kinetics. Coen et al. (1998) proposed a modified
ASM1 model extended to three different soluble biod-
egradable organic substrates to describe a WWTP in
the pharmaceutical industry.

XGLY XGLY 
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tratamento de águas residuais municipais, mas podem ser utilizados em casos mais particulares 

como sejam as especificidades relativas ao tratamento dos efluentes industriais. 

Os principais processos bioquímicos incluídos nos modelos desenvolvidos pela IWA são: a) o 

crescimento aeróbico dos microrganismos heterotróficos; b) o crescimento anóxico dos heterotróficos; 

c) o crescimento aeróbio dos autotróficos; d) o decaímento dos heterotróficos; e) o decaímento dos 

autotróficos; f) a amonificação do azoto orgânico solúvel; g) a hidrólise dos compostos orgânicos e h) 

a hidrólise do azoto orgânico. Resumem-se de seguida estes processos básicos. 

No crescimento aeróbico dos microrganismos heterotróficos, a fração mais facilmente biodegradável 

do substrato é diretamente utilizada no crescimento da biomassa dos heterotróficos, com consumo de 

oxigénio. O crescimento da biomassa é descrito no modelo por uma cinética do tipo Monod. No 

processo de síntese do material celular, a amónia serve de fonte do azoto que é incorporado nos 

aminoácidos das proteínas, presentes nos tecidos dos microrganismos. Ambas as concentrações, 

quer do substrato mais facilmente biodegradável, Ss, quer a concentração do oxigénio dissolvido, So, 

podem limitar o processo de crescimento da biomassa.  

O crescimento aeróbico dos microrganismos heterotróficos, é o processo mais importante na criação 

de novo material celular. Tem como consequências imediatas o aumento da biomassa no reator e a 

remoção da matéria orgânica presente nas águas residuais a tratar, sob a forma de CQO. Este 

processo altera as condições de alcalinidade. 

Relativamente ao crescimento anóxico dos heterotróficos, importa referir que na ausência de oxigénio 

molecular os microrganismos conseguem sintetizar biomassa recorrendo ao nitrato como receptor de 

electrões, usando o substrato solúvel mais facilmente biodegradável, Ss. O processo origina 

produção da biomassa de microrganismos heterotróficos e libertação de azoto pela desnitrificação. O 

azoto gasoso, N2, resulta da redução do nitrato, NO3, com alteração da alcalinidade. Para descrever 

este processo também se recorre a uma cinética baseada no modelo de Monod, mas neste caso a 

taxa da reação é multiplicada por um factor, ηg, que toma valores inferiores a 1. Esta redução na taxa 

da reação pode ter origem na diminuição do crescimento motivada pelas condições anóxicas, ou 

porque apenas parte da biomassa dos heterotróficos consegue crescer recorrendo à utilização dos 

nitratos. Neste processo também se alteram as condições de alcalinidade, porque a amónia é 

utilizada como material na síntese celular. 

O crescimento aeróbio dos autotróficos, é conseguido oxidando a amónia a nitrato pelo processo da 

nitrificação. Neste processo a amónia também é utilizada como fonte de azoto na síntese e 

construção do material celular dos microrganismos autotróficos. Este processo afecta 

significativamente a alcalinidade e o consumo de oxigénio.  

A alcalinidade é modificada pela conversão da amónia em biomassa e pela oxidação da amónia a 

nitrato. Também neste caso se aplica uma cinética da reação baseada num modelo de Monod. Como 
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o rendimento do crescimento dos microrganismos autotróficos é relativamente baixo o crescimento da 

biomassa originado por este processo é pequeno. 

Quanto aos processos do decaimento, quer dos microrganismos heterotróficos, quer dos autotroficos, 

aplica-se a hipótese da morte e regeneração dos organismos que foi avançada por Dold et al. (1980). 

A morte dos organismos acontece a uma determinada velocidade e desenvolve-se à mesma 

velocidade em condições aeróbias, anóxicas ou anaeróbias. Parte do material libertado pela morte 

dos organismos é matéria considerada não biodegradável que se adiciona à fração, Xp. A fração Xp 

corresponde às partículas inertes não biodegradáveis e muito estáveis, que se formam durante o 

processo de decaímento da biomassa. Além desta fração não biodegradável, outra lentamente 

biodegradável vai juntar-se ao substrato lentamente biodegradável na fração Xs. O azoto orgânico da 

fração Xs, substrato lentamente biodegradável, fica disponível sob a forma de pequenas particulas de 

azoto orgânico. O processo não envolve receptores de electrões, nem implica uma redução da CQO. 

No processo de amonificação do azoto orgânico solúvel, esse elemento vai sendo transformado pelos 

microrganismos heterotroficos em amónia. O processo de conversão do azoto orgânico em amónia 

consome iões de hidrogénio, o que altera a alcalinidade do meio. 

A hidrólise dos compostos orgânicos ocorre da seguinte forma. As moléculas do substrato lentamente 

biodegradável, que se encontra misturado nas lamas biológicas, vão sendo quebradas, fora das 

células, e produzem substrato facilmente biodegradável. Este substrato fica imediatamente disponível 

para a síntese celular e para o crescimento da biomassa. O processo é descrito por um modelo 

baseado na cinética das reações e acontece apenas em ambiente aeróbio ou anoxico. A taxa a que 

se dá a hidrólise é inferior em condições anóxicas e superior em condições aeróbias. Caso a 

quantidade de substrato seja muito superior à biomassa presente, o processo da hidrólise fica 

saturado. 

Na hidrólise do azoto orgânico, o azoto orgânico particulado biodegradável é quebrado em moléculas 

mais pequenas de azoto orgânico solúvel. O processo acontece a uma velocidade que depende das 

reações da hidrólise dos compostos orgânicos. 

O processo de calibração do modelo corresponde à escolha dos valores a utilizar nos coefientes 

cinéticos e estequiometricos. Nos modelos de lamas activadas, a calibração é usualmente realizada 

em ensaios específicos, em condições laboratoriais controladas ou em instalações piloto, assumindo 

condições operacionais relativamente constantes.  

No entanto, segundo Jeppsson (1996), os valores obtidos desta forma não são de total confiança por 

duas razões. Uma primeira razão, é que nem sempre é possível conduzir um piloto em pequena 

escala da mesma forma que numa grande instalação. Nestas, as populações de microrganismos 

responsáveis pelo tratamento têm um comportamento e um tempo de resposta diferente perante 

condições particulares. Outra razão, é que as experiências e os cálculos assumem que os valores 
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dos parâmetros se mantêm relativamente constantes. De facto, muitos dos parâmetros variam 

consideravelmente ao longo do tempo.  

Também no que respeita à caracterização das águas residuais a situação é análoga. Como se viu 

nos capítulos anteriores, os valores dos parâmetros podem variar de uma forma significativa ao longo 

do tempo. Alterações nos valores dos parâmetros e na composição das águas residuais afluentes 

podem afectar o comportamento do modelo. Para se saber quais são os coeficientes mais 

importantes para garantir a maior exactidão e fiabilidade do modelo, importa analisar a sensibilidade, 

a variabilidade e a incerteza dos diversos parâmetros.  

Henze et al. (1988) desenvolveram trabalhos neste sentido e concluiu que nas ETAR com 

nitrificação/desnitrificação, os modelos apresentavam pouca sensibilidade a variações nos valores da 

CQO, devido a tempos de retenção das lamas relativamente longos. 

Nos sistemas de nitrificação/desnitrificação foi possível selecionar alguns parâmetros como sendo 

mais importantes do que a CQO afluente, em termos da sensibilidade do modelo. Destacam-se a taxa 

de decaímento dos organismos heterotróficos, a taxa de crescimento dos heterotróficos em condições 

anóxicas, a taxa máxima específica da hidrólise, o coeficiente de meia saturação da hidrólise, o factor 

de correção para a hidrólise em condições anóxicas e a taxa máxima específica de crescimento dos 

autotróficos (Henze et al., 1988). 

Para a calibração dos parâmetros cinéticos e estequiométricos de um novo modelo de simulação, 

devem ser considerados inicialmente os valores de base aconselhados que acompanham geralmente 

o modelo. O trabalho de calibração pode ser uma tarefa relativamente complexa, se começar com 

valores iniciais fora da gama para que está concebido o modelo.  

Henze et al. (1995) propuseram valores de base e uma metodologia de calibração que consiste em 

variar um parâmetro de cada vez. Admitem-se, geralmente, valores pertencentes ao intervalo de 

valores usuais definidos para cada modelo, de modo a aferir quais os parâmetros a que o modelo é 

mais sensível, e qual o respetivo valor óptimo, em termos de aproximação aos resultados reais.  

Embora em diversos modelos se considerem parâmetros cinéticos e estequiométricos que podem 

variar, eles situam-se normalmente dentro de determinadas gamas de valores. Existe alguma 

uniformidade entre os valores dos parâmetros mais correntemente utilizados e uma grande parte do 

trabalho exaustivo de estabelecer os valores iniciais dos parâmetros do modelo, que foi realizado 

durante a fase de concepção dos modelos, continua válido para a maioria das situações. 

A titulo de exemplo, apresentam-se no Quadro 5.1 alguns dos valores típicos dos parâmetros do 

modelo, que foram obtidos por Henze et al. (1987), considerando condições a pH neutro. 
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Quadro 5.1 - Valores típicos dos parâmetros do modelo a pH neutro (Henze et al. 1987). 

 

Uma forma relativamente segura de definir os valores dos parâmetros cinéticos e estequiométricos 

que se devem usar nos modelos, é recorrendo a protocolos. Na construção de modelos e na sua 

aplicação aos casos práticos aconselha-se, normalmente, a utilização de protocolos de 

procedimentos. 

Existem protocolos com procedimentos sistemáticos de apoio á utilização dos modelos, onde se 

definem os diversos passos que devem ser dados na definição, desenvolvimento e calibração dos 

modelos. Os diferentes protocolos sistematizam as linhas orientadoras que devem ser seguidas pelos 

utilizadores dos modelos matemáticos de simulação e ajudam a planear, orientar e desenvolver os 

trabalhos de simulação. 

Os protocolos são importantes porque fornecem metodologias e instrumentos para garantir o controlo 

 

Quadro 6 – Valores típicos dos parâmetros do modelo 

a pH neutro (adaptado de Henze 1987)  

 

 

 

Símbolo Parâmetros  Unidade Valor a 20ºC Valor a 10ºC Aconselhado  

Parâmetros estequiométricos  

γA Rendimento dos autotróficos  g CQO / g N 0,24 0,24 0,07-0,28 

γH Rendimento dos heterotróficos  g CQO / g CQO 0,67 0,67 0,38-0,75 

fp Fracção da biomassa que origina partículas - 0,08 0,08 0,08 

iXB Massa azoto / massa de CQO, na biomassa g N / g CQO 0,086 0,086 0,086 

iXE Azoto / CQO, nos produtos da biomassa g N / g CQO 0,06 0,06 0,068 

iXP Fósforo / CQO na biomassa e nos produtos g P/g CQO - - 0,021 

Parâmetros cinéticos 

µH Taxa máxima de crescimento da biomassa 
heterotrófica 

dia-1 6,0 3,0 0,6-13,2 

KS Coeficiente de meia-saturação da biomassa 
heterotrófica 

g CQO / m3 20 20 5-225 

KO,H Coeficiente de meia-saturação em oxigénio 
da biomassa heterotrófica 

g O2 / m3 0,20 0,20 0,01-0,20 

KNO Coeficiente de meia-saturação em azoto da 
biomassa heterotrófica 

g NO3 / m3 0,50 0,50 0,10-0,50 

bH Coeficiente de decaimento da biomassa 
heterotrófica 

dia-1 0,62 0,20 0,05-1,60 

ηg Factor de redução de mH em condições 
anóxicas 

- 0,8 0,8 0,60-1,00 

ηh Factor de redução da hidrólise em 
condições anóxicas 

- 0,4 0,4 0,37 

kh Taxa máxima específica da hidrólise g CQO / g CQO 3 1 2,81 

KX Coeficiente de meia-saturação da hidrólise 
do substrato lentamente biodegradável 

g CQO / g CQO 0,03 0,01 0,15 

µA Taxa máxima específica de crescimento da 
biomassa autotrófica 

dia-1 0,8 0,3 0,75 

KNH Coeficiente de meia-saturação em azoto 
amoniacal da biomassa autotrófica 

g NH3 / m3 1 1 0,05 

KO,A Coeficiente de meia-saturação em oxigénio 
da biomassa autotrófica 

g O2 / m3 0,4 0,4 0,2 

ka Taxa de amonificação m3 / g CQO dia-1 0,08 0,04 0,016 

bA Coeficiente de decaimento da biomassa 
autotrófica 

dia-1 0,15 0,05 0,04 
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de qualidade dos dados utilizados, das condições do escoamento nos diversos órgãos, da 

caracterização das águas residuais e da biomassa e ainda porque permitem estimar de forma 

apropriada os diferentes parâmetros dos modelos.  

Os protocolos mais correntemente utilizados são os seguintes: a) o BIOMATH Calibration Protocol, 

desenvolvido na Bélgica entre 1997 e 2003; b) o STOWA Calibration Protocol, desenvolvido na 

Holanda em 2001; c) o WERF Protocol, desenvolvido nos Estados Unidos da América no ano de 

2003; d) o HSG Guideline, usualmente utilizado na Áustria, na Alemanha e na Suíça, criado em 2003; 

e) o JS Protocol, utilizado no Japão desde 2006 e f) o IWA Task Group Protocol, criado no ano de 

2009 (Makinia, 2010). 

Como conclusões desta introdução aos modelos de simulação das ETAR, refere-se que a utilização 

dos modelos de simulação nas ETAR é cada vez mais frequente. As áreas em que se utilizam mais 

correntemente os modelos são o estudo, o projeto e a optimização dos processos de tratamento no 

funcionamento das ETAR. O objetivo a que se destina a modelação tem naturalmente importância na 

escolha do tipo de modelo, na definição do tipo de dados que se devem recolher e na calibração do 

modelo. 

Importa referir que, para que um sistema, neste caso uma ETAR, possa ser sujeito a experimentação 

tem que poder ser controlada, tem que ser possível alterar diversos aspectos do seu funcionamento e 

criar condições que permitam observar o respetivo funcionamento e recolher e armazenar resultados. 

Recorrendo à simulação por computador, é possível testar as condições de funcionamento da ETAR. 

Em particular, é possível simular novas ocorrências e experimentar como é que o sistema se vai 

comportar quando a afluência de caudal e das concentrações dos poluentes são muito reduzidas ou 

demasiado elevadas.  

Importa ainda referir que a simulação por computador permite também testar novas condições 

ambientais, que se situam numa gama de valores diferente daqueles para que foi concebida a ETAR, 

nalguns casos em situações limite da temperatura, do caudal e da composição afluente. Este aspecto 

em particular é bastante útil para descrever o funcionamento e para prever o desempenho da ETAR, 

em particular, em novas situações originadas por cenários de alterações climáticas. Nestas 

condições, considera-se que a modelação dinâmica das ETAR pode vir a constituir uma ferramenta 

importante para apontar estratégias de adaptação. 

Mas para a simulalção do desempenho da ETAR, os modelos de lamas ativadas não descrevem 

todos os processos, aplicam-se apenas ao tratamento secundário ou biológico das águas residuais e 

o seu funcionamento requer que estejam ligados a outros modelos que se articulam entre si. 

5.3.6.  Componentes do Modelo de Lamas Ativadas 

Um sistema de tratamento por lamas ativadas é relativamente complexo e inclui diversos sistemas 
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físicos, químicos e biológicos que interagem entre si através de variáveis de estado com 

comportamento dinâmico, as quais resultam de dados de entrada dependendes em quantidade e 

qualidade das águas residuais afluentes e das condições ambientais verificadas. Na Figura 5.11 

apresenta-se um esquema com os diferentes modelos que se integram entre si no modelo geral do 

processo de tratamento por lamas ativadas. 

 
Figura 5.11 - Submodelos que integram o modelo do processo de tratamento por lamas 

activadas (adaptada de Makinia, 2010). 

Os modelos usualmente utilizados nas ETAR de lamas ativadas incluem além do modelo do processo 

de tratamento das lamas ativadas, com a estiquiometria e a cinética do processo, o modelo do 

decantador e um modelo para a caracterização do afluente. Consideram-se ainda os modelos da 

configuração hidráulica, com a sequência dos diferentes reatores utilizados, um modelo 

hidrodinâmico com o tipo de escoamento no interior dos tanques, e modelos que descrevem as 

alterações da temperatura e da transferência de oxigénio, que podem interferir nas condições 

ambientais dos reatores.  

O modelo da configuração hidráulica descreve o volume dos diversos tanques e caudal entre eles. O 

modelo de caracterização do afluente permite determinar as concentrações dos diversos parâmetros 

das variáveis de estado e a sua biodegradabilidade, calcula por exemplo quais deverão ser as 

diferentes frações da carência química em oxigénio, do azoto e do fósforo, presentes nas águas 
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residuais que afluem à ETAR. O modelo do bioreator associa os submodelos do padrão de 

escoamento hidrodinâmico, entre os limites do tipo mistura completa e do do tipo fluxo pistão, com o 

submodelo biocinético que descreve os processos bioquímicos das lamas ativadas e com outros 

submodelos relacionados com as condições ambientais, como a temperatura e a transferência e 

difusão do oxigénio.  

A título de exemplo, e tendo em consideração a importância da temperatura nas alterações climáticas 

e também a sua importância nos modelos dos reatores biológicos, apresentam-se de seguida, 

resumidamente, os aspectos de que depende o submodelo que descreve o efeito da temperatura nas 

lamas ativadas. 

Um dos aspectos mais importantes quando se abordam as questões relacionadas com as alterações 

climáticas e com a modelação matemática do funcionamento da ETAR é exatamente o efeito da 

temperatura.  

A temperatura influência a cinética microbiana, os parâmetros físicoquímicos como a difusão do 

oxigénio e a saturação em oxigénio dissolvido e a velocidade de sedimentação. As reações químicas 

e bioquímicas dependem da temperatura  de uma forma que pode ser descrita pela relação de Van’t 

Hoff-Arrhenius, como anteriormente se referiu.  

Normalmente não é possível controlar a temperatura nos reatores biológicos dos sistemas de 

tratamento por lamas ativadas. No entanto, aquando da concepção destes sistemas, pode ter-se em 

atenção quais são os diversos factores que influenciam a temperatura.  

A temperatura a que se dão os processos de tratamento é calculada no respetivo submodelo 

considerando o balanço térmico no reator. Entre os diversos componentes que afectam o balanço 

energético do reator encontram-se a radiação solar, a radiação atmosférica, a condução de calor e a 

convecção à superfície do liquido, a evaporação, o tipo de sistema de arejamento instalado, a energia 

mecânica fornecida pelo equipamento de mistura ao licor misto do tanque de arejamento e a 

libertação de calor dos processos biológicos. Questões como a relação entre a superfície, o volume 

dos tanques e a sua geometria e as trocas de calor através das paredes do tanque, influenciam 

também naturalmente o balanço energético no reator e devem por isso ser consideradas. 

Quando os sistemas de tratamento biológico funcionam a temperaturas abaixo dos 10ºC, existem 

diversos processos bioquímicos que são afectados significativamente. De entre os processos de 

tratamento biológico mais sensíveis às baixas temperaturas, destacam-se os processos da 

nitrificação e da desnitrificação. Refira-se que, nestes processos, um abaixamento de 2ºC na 

temperatura média, ou uma descida da temperatura dos 9ºC para um valor próximo dos 7ºC, 

obrigaria, para se obterem eficiências de tratamento equivalentes, a aumentar o volume do reator 

onde tem lugar a nitrificação em cerca de 20%, e aumentar o volume do reator da desnitrificação em 

cerca de 16% (USEPA, 1993; Scherfig et al., 1996 e Makinia, 2010). 
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Nas condições de inverno em climas amenos, onde não se verifiquem temperaturas muito baixas e as 

águas residuais afluentes à ETAR apresentem temperaturas de cerca de 19ºC,  a cobertura dos 

reatores biológicos pode permitir reduzir substancialmente as perdas de calor e aumentar a 

temperatura a que têm lugar os processos bioquímicos, em cerca de 3ºC (Lippi et al.,  2009, citado 

em Makinia, 2010). 

O modelo da temperatura do processo, aplicado aos sistemas de lamas ativadas é composto por um 

modelo hidrodinâmico associado ao balanço energético das diferentes fontes de calor que afectam a 

temperatura no interior do reator biológico. Na Figura 5.12 apresentam-se as principais componentes 

que afectam o equilíbrio térmico num reator biológico de lamas ativadas.  

 
Figura 5.12 - Trocas de calor no modelo da temperatura no processo de tratamento por lamas 

ativadas. 

A equação (5.17) descreve a evolução do balanço energético em função das diversas fontes de calor 

que afectam a temperatura do processo ao longo do tempo. 

!"
!" = !

!!
!!!!!

     (5.17) 

em que 

Φ!  corresponde às trocas de calor no tanque; 

!! é a densidade do líquido; 

!! é o calor específico da água a pressão constante; 

! corresponde ao volume do tanque. 

O valor da variação térmica que se inclui na equação (5.17) pode ser encontrado recorrendo à 

equação (5.18), pelo somatório dos ganhos e das perdas de calor dos diversos componentes 

considerados, que constam na Figura 5.12, e que, no seu conjunto, afectam o equilíbrio térmico num 

reator biológico de lamas ativadas. 
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Φ! = !Φ!" ± !Φ!" ± !Φ! ± !Φ! ± !Φ! ± !Φ! ± !Φ!" ± !Φ!  (5.18) 

em que 

Φ! corresponde às trocas de calor no tanque; 

Φ!"�corresponde à radiação solar de ondas curtas;�

Φ!"  corresponde à radiação atmosférica de ondas longas;�

Φ! é a convecção e condução à superfície; 

Φ! é a evaporação superficial;�

Φ! é a transferência de calor pelo arejamento;�

Φ! são as trocas de calor pela agitação mecânica; 

Φ!" são as trocas de calor devidas aos processos bioquímicos; 

Φ! são as trocas de calor pelas paredes do tanque. 

Os valores positivos representam ganhos de calor e o consequente aumento da temperatura do 

processo, e os valores negativos perdas de calor e a diminuição da temperatura. Geralmente, os 

valores da radiação solar de ondas curtas, Φ!", da energia mecânica, Φ! , e da energia bioquímica 

do processo, Φ!", são positivos e originam aumento da temperatura. A radiação de ondas longas de 

origem atmosférica, Φ!", a convecção na superfície do tanque,  Φ!, a evaporação à superfície do 

tanque,  Φ!, o arejamento,  Φ!-, e as trocas de calor atraves das paredes do tanque,  Φ!, podem ter 

efeito positivo ou negativo na subida da temperatura no interior do reator biológico, dependendo das 

condições locais. 

Os modelos das ETAR incluem as diversas componentes e submodelos referidos, que no seu 

conjunto permitem simular o funcionamento dos processos de tratamento. Eles podem ser 

construídos e podem correr em diversos ambientes de software ou plataformas de computação. 

5.4.  Plataformas de Modelação das ETAR 

Existem diferentes tipos de aplicações computacionais que podem ser usados na construção de 

modelos matemáticos para simular o funcionamento das ETAR. Entre estes, incluem-se as simples 

folhas de cálculo, utilizadas normalmente para calcular balanços de massa e para simulação em 

estado estacionário. Incluem-se também, as linguagens simples de programação e os simuladores de 

âmbito geral e incluem-se, por fim, as plataformas ou ambientes de simulação especialmente 

concebidas para simular as estações de tratamento de águas residuais. 
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Os simuladores gerais são muito flexíveis mas, quando aplicados às ETAR, obrigam a que os 

utilizadores tenham conhecimentos em programação. De facto, os simuladores de âmbito geral, como 

o MatLab, Simulink, ACSL, Maple, Mathematica e o Stella, exigem que os modelos sejam construídos 

para configurações específicas das ETAR e isto obriga um conhecimento muito especializado que 

permita aos utilizadores compreender quais são as implicações das diferentes equações presentes 

em cada linha particular de código, no comportamento geral do modelo (Gernaey et al. 2004). 

Encontra-se disponível acesso ao MatLab e ao Simulink em http://www.mathworks.com, ao ACSL em 

http://www.acsl.org, ao Maple em http://www.maplesoft.com, ao Mathematica em 

http://www.wolfram.com e ao Stella em http://www.iseesystems.com. 

As plataformas de simulação desenvolvidas específicamente para a simulação das ETAR são muito 

flexíveis e podem ser utilizadas por utilizadores sem conhecimentos muito especializados em 

programação (Melcer et al. 2003). Foram desenvolvidas comercialmente, privilegiando a interface 

com utilizadores que necessitassem de ferramentas com alguma fiabilidade e que não estivessem 

dispostos a aprofundar conhecimentos para compreender exaustivamente as questões internas dos 

modelos, das equações matemáticas e da programação. 

No Instituto de Hidromecânica e de Gestão dos Recursos Hídricos, ETH, em Zurique, na Suiça, sob a 

supervisão de Willi Gujer, foi desenvolvida a plataforma ASIM. ASIM refere-se a Activated Sludge 

Simulation Program.  

O ambiente de programação da ASIM aplica-se aos esquemas da estação de tratamento que se 

pretende simular, que podem incluir mais de uma dezena de reatores em série, recirculação das 

lamas, diversas possibilidades alternativas de recirculação do licor misto do interior dos reatores, 

reatores descontínuos e outros. As condições no interior dos reatores podem ser aeróbias, anóxicas 

ou anaeróbias. O modelo biocinético pode ser definido e criado livremente e pode ser armazenado e 

editado pelo utilizador. Contudo, existem diversos modelos já pré-definidos como um modelo ASM1 

adaptado e os modelos ASM2d e ASM3. O programa ASIM permite criar e gerir diversos tipos 

diferentes de controlos, que podem ser proporcionais ou do tipo ligado/desligado. 

No ASIM é possível realizar simulações do tipo estacionário ou simulação dinâmica. Na simulação 

dinâmica os dados de entrada são introduzidos num ficheiro específico, que existe para o efeito, 

denominado variation file. Entre estes dados de entrada incluem-se as cargas afluentes aplicadas ao 

sistema, eventuais alterações no processo, modificações na temperatura e alteração em parâmetros 

operacionais, como na intensidade do arejamento, na quantidade e temporização da remoção das 

lamas em excesso, nas taxas de recirculação e outras modificações no processo de tratamento.  

O ambiente de programação do ASIM está especialmente preparado para facilitar a análise dos 

resultados das corridas do simulador, exportando-as para folhas de calculo onde podem 

posteriormente ser comparadas com as medições obtidas numa ETAR real. O ASIM é uma 

plataforma cujas licenças para investigação e desenvolvimento podem ser obtidas através do site 
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www.asim.eawag.ch, cuja distribuição comercial está a cargo da empresa Holinger AG, que tem 

acesso pelo site www. holinger.com. 

Outro ambiente de programação, a plataforma BioWin, foi desenvolvido pela empresa canadiana 

EnviroSim e permite configurar a maioria dos sistemas de tratamento de águas residuais. O BioWin 

utiliza muitos módulos de processos de tratamento diferentes que incluem uma gama alargada de 

módulos com diferentes bioreatores de lamas ativadas e vários módulos para decantadores que 

incluem decantadores primários, secundários e clarificadores usando o modelo 1-D. Utiliza uma 

abordagem denominada biokinetic supermodel, a qual permite transmitir diretamente a informação 

entre os diversos processos unitários de tratamento, sem ter que converter as variáveis de estado 

dos diferentes tipos de processo. 

O biokinetic supermodel que serve de base ao BioWin, inclui os processos de remoção biológica do 

carbono, azoto e fósforo, processos de fermentação e produção de metano, condições de equilíbrio 

químico que permitem modelar o pH e as reações decorrentes de precipitação química. Nos 

processos de remoção biológica do azoto, o BioWin integra processos de nitrificação em duas etapas, 

de desnitrificação e o processo Anammox. 

A partir da janela principal do BioWin é possível introduzir e modificar posteriormente diversos 

parâmetros operacionais, como valores limites dos setpoints para o oxigénio dissolvido, caudais do 

arejamento e temperatura e é ainda possível, aceder a alternativas de simulação estacionária ou 

dinâmica. O BioWin dispõe de uma série de quadros onde se apresentam os resultados da simulação 

de uma forma integrada. Estes quadros permitem que os resultados da simulação sejam 

apresentados numa gama alargada de diferentes tipos de gráficos e de quadros, cujas entradas 

podem ser modificadas conforme o interesse do utilizador e que podem ainda incluir a apresentação 

de elementos específicos. 

Uma das características particulares da plataforma BioWin é que o simulador gera automaticamente 

um relatório. O relatório apresenta informação geral como o layout da instalação e os quadros com os 

resultados da simulação e informação específica sobre cada elemento do modelo, como os dados 

físicos e os parâmetros do modelo biocinético.  

O controlador do BioWin consiste numa aplicação separada em ambiente Windows que abre 

automaticamente com o arranque do programa e que liga a uma configuração do BioWin que permite 

específicar uma gama de diversos tipos de controlo do processo usualmente utilizados nos sistemas 

de lamas ativadas. Existem diversos tipos alternativos de controlos desde controlos simples do tipo 

ligado/desligado até controlo mais sofisticados como os controlos retroactivos do tipo PID ou, 

Proportional Integral Derivative. A página da EnviroSim na internet, apresenta uma listagem das 

aplicações e com as referências sobre a plataforma de programação BioWin e pode ser consultada 

emwww.emvirosim.com.  
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Outra plataforma de simulação, também muito utilizada é o SIMBA. O SIMBA basea-se nas 

linguagens do MatLab e do Simulink e utiliza as funcionalidades matemáticas e as capacidades 

gráficas destas duas ferramentas informáticas. Esta característica confere aos programas uma 

grande flexibilidade e alguma abertura na sua estrutura interna estando, por isso, disponível a 

utilizadores sem conhecimentos especializados em programação. 

Os principais componentes dos sistemas de lamas ativadas estão presentes sob a forma de blocos 

na biblioteca do SIMBA. A biblioteca dispõe ainda de numerosos blocos, como sejam blocos 

destinados ao controlo das variáveis de processo, blocos para diferentes tipos de apresentação dos 

resultados e blocos no denominado Simulink.  

O Simulink constitui uma ferramenta de simulação integrada no software MatLab baseada em 

diagramas de blocos que permite criar modelos e analisar sistemas dinâmicos. Em particular, o 

Simulink permite construir diagramas de blocos, simular sistemas não lineares e executar simulação 

continua e discreta, tudo de uma forma integrada com o MatLab. Com o recurso às ferramentas de 

blocos do Simulink é possivel, no SIMBA, criar o modelo, editar o modelo, executar simulações, 

analisar os resultados, criar subsistemas e ainda criar anotações e etiquetas. Estas ferramentas do 

SIMBA são muito utilizadas porque facilitam grandemente as diferentes tarefas de utilização do 

programa. 

Os modelos utilizados no SIMBA encontram-se disponíveis em formato aberto, incluindo, por 

exemplo, os modelos biocinéticos do tratamento por lamas ativadas ASM1, ASM2d e ASM3 e podem 

ser livremente editados, acedidos e modificados. Cada parte do modelo descrita pelo editor fica com 

as suas características relevantes automaticamente disponíveis, nos diferentes blocos do SIMBA, 

para poder ser trabalhada pelo utilizador com as diversas ferramentas que se encontrem 

operacionais. Como se trata de uma plataforma de acesso aberto o utilizador pode ir criando e 

adicionando sucessivamente novos modelos e novas funções no SIMBA. Dispõe ainda de 

procedimentos que permitem a calibração automática do modelo, recorrendo a ferramentas de 

calibração e de analise de sensibilidade.  

A plataforma de simulação do SIMBA permite ainda uma abordagem alargada do sistema que pode 

incluir, além da estação de tratamento de águas residuais, as redes de drengem, o tratamento e 

destino final das lamas e o meio receptor. A plataforma foi desenvolvida na Alemanha e no site 

www.ifak-system.com, encontra-se disponível uma listagem completa das suas aplicações. 

Desenvolvido no Reino Unido pela Water Research Centre, a plataforma STOAT, acrónimo do inglês 

Sewage Treatment Operation Analysis over Time, permite criar modelos para todos os processos de 

tratamento mais correntemente utilizados quer na linha líquida de tratamento, quer no tratamento das 

lamas. De acordo com as referências técnicas, entre os diferentes modelos desenvolvidos no STOAT 

constam diversos desenvolvimentos com extensões dos modelos da IWA, nomeadamente os 

modelos ASM1, ASM2d e ASM3 e o modelo Takacs aplicado aos decantadores. Inclui ainda modelos 
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adaptados aos diversos tipos de sistemas de lamas ativadas, alguns muito sofisticados, modelos para 

valas de oxidação e para sistemas sem recirculação do tipo SBR ou, Sequencing Batch Reator. O 

programa da plataforma STOAT permite também executar a calibração e a optimização dos modelos 

e permite ainda conduzir analises de sensibilidade (Makinia, 2010). 

A plataforma dos modelos de simulação do STOAT dispõe de um modelo básico para aplicar às 

redes urbanas de drenagem de águas residuais a montante da ETAR. Existe ainda a possibilidade de 

trocas de informação que permitem ao STOAT trabalhar em interface com os modelos de colectores 

e os modelos de escoamento fluvial desenvolvidos pelo Wallingford Software (Ashley et al., 2002). A 

plataforma pode ser acedida no site www.wrcplc.co.ukonde está disponível uma apresentação muito 

completa das suas diversas aplicações. 

Entre as diversas plataformas de modelos matemáticos mais correntemente utilizadas para simular a 

ETAR, importa referir também o WEST. O programa WEST foi desenvolvido na Bélgica pela empresa 

MOSTforWATER. O WEST é comercializado pela empresa Hemmis N.V. e está integrado numa 

plataforma para criar modelos dinâmicos de simulação tanto aplicados às ETAR, como aos sistemas 

relacionados com ela situados quer a montante, quer a jusante, como as redes de drenagem e o meio 

receptor.  

O WEST aplica-se aos sistemas de águas residuais, independentemente da sua complexidade, 

selecionando de forma gráfica quais as operações e os processos de tratamento a utilizar, escolhidos 

de uma biblioteca com muitas possibilidades diferentes. O sistema permite utilizar diversas 

alternativas de controlo do processo, porque é possível escolher e localizar sensores e unidades de 

controlo nos diferentes pontos do esquema de tratamento. O WEST disponibiliza uma base de 

informação acessível muito completa que inclui todos os modelos mais usuais para descrever os 

processos de tratamento por lamas ativadas e as etapas de tratamento que lhes estão associadas. 

O WEST pode ser progressivamente adaptado às necessidades que forem sendo reconhecidas pelo 

utilizador. A plataforma utiliza uma linguagem do tipoMSL ou, Model Specification Language, a qual 

permite ao utilizador adaptar ou introduzir extensões aos modelos inicialmente predefinidos que 

acompanham o programa. Dispõe de um editor com as matrizes de Petersen que facilitam as 

modificações nos modelos biocinéticos dos processos de tratamento. Dispõe ainda de quadros em 

separado com ficheiros, que podem ser importados do Microsoft Excel, e que podem servir para 

alimentar o modelo com os dados de entrada necessários.  

O WEST tem grande flexibilidade na apresentação gráfica dos resultados da simulação que podem 

ser facilmente comparados com traçados gráficos de resultados experimentais. Existem módulos 

adicionais com ferramentas específicas para executar de forma automática diversas tarefas como por 

exemplo, calibrar o modelo, conduzir analises de sensibilidade, estimar diversos parâmetros e avaliar 

diferentes cenários. 
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A estrutura de funcionamento do WEST permite a integração com diferentes sistemas de gestão de 

dados com o SCADA e o GIS e a criação de sistemas de apoio á decisão por parte do utilizador. No 

site www.hemmis.com estão disponíveis informações complementares sobre esta plataforma. 

Desenvolvido no Canadá pela empresa Hydromantis, o GPS-X apresenta também uma grande 

escolha e processos unitários de tratamento, uma grande flexibilidade e está adapto para funcionar 

com diferentes configurações dos sistemas de tratamento e que apresenta uma boa interface com o 

utilizador. O GPS-X permite uma utilização generalizada independentemente dos conhecimentos do 

utilizador em modelação matemática, em programação, ou em engenharia de processo.  

O GPS-X inclui mais de cinco dezenas de esquemas com diferentes layouts de estações de 

tratamento já previamente definidos, que contemplam alguns dos sistemas de lamas ativadas mais 

usuais, em particular diversos sistemas do tipo BNR ou, biological nitrogen removal, com tratamentos 

biológicos de remoção de azoto e de fósforo associados, como sejam os sistemas do tipo A/O, 

Bardenpho, VIP, Step Bio-P e sistemas de contacto e estabilização, entre outros. O GPS-X é uma 

plataforma muito flexível e potente. Nos modelos dos sistemas de lamas ativadas do GPS-X é 

possível trabalhar com sistemas de tratamento muito complexos, com reatores biológicos que podem 

apresentar múltiplas zonas aeróbias, anóxicas e anaeróbias, com inúmeras etapas de tratamento em 

reatores, que podem ser sequênciais ou em paralelo, e com diferentes combinações de recirculações 

internas, incluindo recirculações em continuo ou recirculações com sistemas de alimentação 

temporizados. 

Nos modelos biocinéticos de base do GPS-X existem diversas versões, dependentes da temperatura, 

dos modelos ASM1, ASM2d, ASM3, NewGeneral e do modelo 2-step Mantis, com nitrificação em 

duas etapas. Os modelos dos decantadores podem ser do tipo reativo ou não reativo e baseiam-se 

na função de sedimentação de dupla exponencial de Tackacs. Todos os modelos do GPS-x são em 

código aberto e podem ser editados. Existem associadas diversas ferramentas que podem ser 

abertas no Microsoft Excel e que apoiam na caracterização do afluente, o Influent Advisor, e na 

edição dos modelos biocinéticos, em formato de matrizes de Petersen, o Model Developer. O Model 

Developer em particular permite ao utilizador interferir na programação, modificando as equações 

matemáticas que servem de base ao modelo. 

A plataforma de simulação do GPS-X permite correr modelos, quer em estado estacionário, quer em 

estado dinâmico. O programa fornece dados de entrada muito flexíveis e resultados em quadros, 

gráficos ou ficheiros que podem ser lidos e trabalhados em outros programas, como no Microsoft 

Excel ou em MatLab. Utiliza-se a comunicação com o MatLab principalmente para conceber e 

trabalhar com sistemas avançados de controlo, associados ao modelo. Incluem-se métodos 

numéricos muito potentes que compreendem oito rotinas de integração, duas rotinas de estado 

estacionário e sistemas retractivos e interativos de resolução das equações e de optimização. 

O ambiente de simulação do GPS-X gera relatórios automaticamente. Os relatórios gerados nas 
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corridas do simulador são directamente editados em formato Excel e incluem imagens, gráficos, 

definições de parâmetros, e uma apresentação muito completa dos resultados da simulação. Os 

relatórios podem ser de um tipo já previamente definido ou podem ser adaptados de acordo com as 

orientações do utilizador, em função das suas necessidades (Hydromantis, 2010). No site 

www.hydromantis.com, apresenta-se uma listagem completa das diferentes aplicações do GPS-X, 

constantes atualizações, vídeos demonstrativos das aplicações e acesso frequente a ações de 

formação em webinar metting (webconference@hydromantis-software.com). No Quadro 5.2, seguinte 

apresenta-se um resumo comparativo das principais características das diferentes plataformas de 

simulação mais utilizadas, para efeitos da respectiva comparação. 

Quadro 5.2 - Comparação das plataformas de simulação mais comuns (adaptado de Makinia, 2010). 
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os resultados. 

Muitos tipos 
de gráficos 
que formata 
com modulo 
especial. 

Só um tipo 
de gráfico e 
melhor 
visualização 
no MatLab. 

Como 
quadros ou 
em gráficos 
X-Y. 

Muitos tipos 
de gráficos 
só formata 
com modulo 
especial. 

Muitos tipos 
de gráficos 
que não é 
possível 
formatar. 

Análise de 
sensibilidade. 
 

 
Não dispõe. 

 
Sim. 

 
Sim. 

 
Sim. 

 
Sim. 

Estimativa 
dos 
parâmetros. 
 

 
Não dispõe. 

 
Sim. 

 
Sim. 

 
Sim. 

 
Sim. 

Tipos de 
controlos.  

Diversos, 
para todas 
as variáveis. 

Dois tipos 
de controlos, 
outros extra 
no MatLab. 

Apenas dois 
tipos de 
controlos. 

Diversos em 
todas as 
variáveis, 
extras, por 
algoritmos. 

Diversos, para 
todas as 
variáveis 
extras, modulo 
avançado. 
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As principais plataformas de simulação das ETAR, ASIM, BioWin, SIMBA, STOAT, WEST e GPS-X 

são as mais correntemente utilizadas e têm vindo a ser desenvolvidas e utilizadas por equipas 

profissionais, que as estão constantemente a melhorar. Muitos dos produtos que vão sendo 

colocados no mercado têm por isso uma duração relativamente limitada e são frequentemente 

substituídos por novos programas atualizados. Normalmente, as licenças de utilização concedidas 

pelas várias empresas incluem formação, assistência técnica e a actualização dos programas. 

Algumas das empresas beneficiam do apoio dos clientes no desenvolvimento dos novos produtos e 

no seu melhoramento e facilitam por isso a sua aquisição para efeitos de divulgação, ensino e 

investigação. Encontra-se disponível na internet acesso às diferentes plataformas: a) o ASIM pode 

ser acedido em http://www.asim.eawag.ch; b) o BioWin em http://www.emvirosim.com; c) o SIMBA 

em http://www.ifak-system.com; d) o STOAT em http://www.wrcplc.co.uk.; e) o WEST em 

http://www.hemmis.com e f) o GPS-X em http://www.hydromantis.com. 

No âmbito desta tese foram comparadas entre si as diversas plataformas que poderiam ser utilizadas 

na simulação dinâmica das ETAR e considerou-se, tendo em atenção os casos de estudo analisados, 

que a utilização do GPS-X apresentava vantagens. As vantagens decorrem da facilidade de utilização 

e em particular, no que respeita à possibilidades ao uso das ferramentas do Influent Advisor e do 

Model Developer que permitem inovar e desenvolver aplicações especificas, face a objetivos de 

simulação particulares.  

O Influent Advisor permite completar a composição das águas residuais afluentes à ETAR quando 

não se dispõe de uma caracterização completa, mas apenas dos valores de alguns dos parâmetros, o 

que se aplicou no caso do presente trabalho.  

O Model Developer é um módulo que permite ao utilizador adicionar os seus próprios modelos ou 

alterar os modelos pré-definidos através de uma aplicação em Microsoft Excel, baseada na 

representação matricial, utilizando matrizes de Petersen, sem ser necessário introduzir um código 

específico. Este módulo inclui o cálculo automático dos coeficientes para as diferentes componentes 

do modelo e é especialmente útil para adicionar componentes industriais aos modelos existentes, por 

exemplo em caso de ocorrência de toxicidade (Ferreira, 2006).  

Constituiu também fator relevante, o facto do IST já dispor de licenças para a utilização dessa 

plataforma. A utilização da ferramenta Model Developer na versão 6.0 do GPS-X e o contrato de 

assistência técnica em vigor entre o CEHIDRO, Centro de Estudos de Hidrossistemas do Instituto 

Superior Técnico, e a empresa Hydromantis, foram assim determinantes na escolha da plataforma 

utilizada no âmbito do presente trabalho. Recorreu-se ao GPS-X, para testar o desempenho das 

ETAR, estudar o funcionamento dos casos de estudo e simular alterações quantitativas e qualitativas 

no afluente à instalação, em particular modificação na temperatura, caudal, concentração de diversos 

parâmetros no afluente e entrada de água do mar nas instalações. 

Os modelos de simulação das ETAR podem ser utilizados em muitos aspectos relacionados com as 
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implicações das alterações climáticas nas ETAR. As alterações quantitativas e qualitativas no 

afluente, mudanças na cinética das reações, controlo das emissões de GEE, eficiência energética 

das ETAR, estudo de soluções alternativas mais sustentáveis, melhor controlo do processo de 

tratamento das ETAR, são algumas áreas em que se podem usar as ferramentas de modelação 

matemática, para adequar e adaptar as ETAR.  
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CAPÍTULO 6 – CASOS DE ESTUDO 

6.1.  Notas introdutórias 

A metodologia proposta para responder ao objectivo de adaptar as ETAR, estabelecido para a 

presente dissertação, baseia-se na utilização de modelos de simulação dinâmica como ferramenta de 

trabalho no estudo dos impactos das alterações climáticas nas ETAR, em Portugal. Para o efeito, 

desenvolveram-se modelos matemáticos dinâmicos, utilizando a plataforma GPS-X desenvolvida pela 

Hydromantis, para simular o funcionamento das ETAR. Aplicaram-se os modelos desenvolvidos a 

casos de estudo reais. 

Como consequência das alterações climáticas projetam-se, para Portugal, modificações nas 

temperaturas médias e máximas, alterações nos padrões de precipitação, aumento significativo dos 

fenómenos meteorológicos extremos, nomeadamente ondas de calor, secas e inundações, e a subida 

do nível médio do mar, com a consequente entrada de água salgada em algumas redes de 

drenagem, o que obrigará muitas das ETAR portuguesas a trabalhar temporariamente acima de sua 

capacidade, com risco de produzir efluentes tratados com qualidade insatisfatória (Carmo et al., 

2012b). No presente capítulo, aplicam-se os modelos de simulação dinâmica a dois casos de estudo 

de ETAR portuguesas, seguindo-se a metodologia proposta no Capítulo 4, para avaliar o seu 

desempenho, em novas situações. Os casos de estudo foram desenvolvidos para testar a 

metodologia proposta e exemplificar como as ferramentas de simulação podem apoiar este processo 

de adaptação. A metodologia foi aplicada a duas grandes ETAR municipais, ambas servindo uma 

população equivalente superior a mais de 50 000 habitantes, situadas em Portugal. A ETAR do Freixo 

localiza-se na cidade do Porto, no Norte. A ETAR de Lagos, situa-se na zona ocidental do Algarve, no 

denominado Barlavento  Algarvio. Na Figura 6.1 apresentam-se fotografias aéreas destas duas 

ETAR. 

 
Figura 6.1 - Vistas aéreas das ETAR do Freixo, à esquerda, e da ETAR de Lagos, à direita (Águas 

do Porto e Águas do Algarve). 

Nas fotografias da Figura 6.1 vê-se em primeiro plano as ETAR e ao fundo os meios receptores das 

descargas dos efluentes tratados. O efluente tratado da ETAR do Freixo é descarregado no rio Torto, 
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afluente da margem direita do rio Douro, que se junta a este já no seu troço final, junto à foz do rio 

Douro, sob à ponte do Freixo. A ponte do Freixo é visível na imagem, no canto superior direito. O 

efluente tratado na ETAR de Lagos é descarregado na margem direita do troço final da ribeira de 

Bensafrim, que desagua a poente da praia da Meia Praia, junto à Marina de Lagos. A Marina de 

Lagos vê-se no canto superior esquerdo da imagem da direita, com a ETAR de Lagos em primeiro 

plano e a cidade algarvia de Lagos ao fundo. 

Foram diversas as razões que levaram à escolha dos dois casos de estudo desenvolvidos ao longo 

deste trabalho. Foram escolhidos por se tratarem de duas grandes ETAR municipais, uma situada a 

Norte e outra a Sul do país em regiões de clima diverso. Ambas as ETAR tratam fundamentalmente 

águas residuais de origem doméstica e dispõem de sistemas de tratamento biológico por lamas 

ativadas. Ambas as ETAR situam-se, igualmente, a cotas muito baixas. As águas residuais que 

afluem a estas ETAR, são fundamentalmente águas residuais domésticas urbanas transportadas por 

redes de drenagem mistas mais ou menos complexas, incluindo estações elevatórias. A presença de 

águas pluviais afecta a composição das águas residuais afluentes às ETAR e, consequentemente, o 

respetivo desempenho. As redes de drenagem para as ETAR não são completamente separativas. 

Em tempo seco o afluente bruto é relativamente concentrado e em tempo de chuva, diluído, pelo que 

o funcionamento das ETAR é frequentemente perturbado por eventos pluviométricos. Em caso de 

grandes chuvadas, muito concentradas no tempo, dá-se a entrada na ETAR de um caudal muito 

elevado de afluente diluído e ocorrem situações, em ambos os casos de estudo, em que o caudal à 

entrada é superior à capacidade da ETAR, o que obriga a descargas diretas para o meio receptor de 

elevados volumes de águas poluídas, através do by-pass geral da instalação ou das estações 

elevatórias, situadas a montante.  

Como a operação e as condições de funcionamento das ETAR dos casos de estudo estão muito 

dependentes de mudanças do clima, entendeu-se que poderiam fornecer boas indicações para 

antever de que forma é que aumentos nas temperaturas, alterações nos padrões de precipitação e a 

subida do nível do mar, poderiam vir a afectar o desempenho das ETAR. 

Na seleção do caso de estudo da ETAR de Lagos, considerou-se importante o facto de uma parte da 

rede de drenagem, situada na zona da marginal da cidade de Lagos, construída junto ao mar, a cotas 

muito baixas, permitir a entrada de água salgada quando ocorrem situações de preia mar de águas 

vivas. Estas situações originam a entrada na rede de drenagem de caudais de infiltração 

provenientes dos terrenos envolventes, por subida do nível do aquífero salobro, e de água do mar. 

Embora a água do mar venha diluída nas águas residuais urbanas afluentes, verifica-se que a 

entrada de efluentes salinos, com concentrações de cloretos muito elevadas, se associa a situações 

em que ocorrem dificuldades de eficiência da ETAR. Entendeu-se que esta situação poderia fornecer 

indicações para antever como é que, no futuro, a subida do nível médio do mar poderá afectar o 

funcionamento das instalações de tratamento biológico por biomassa suspensa. 
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Os principais passos da metodologia para avaliar as medidas de adaptação das ETAR, proposta no 

Capítulo 4, são os seguintes: 

• a) Com base nos dados de dimensionamento da ETAR, nos dados quantitativos e 

qualitativos da operação e nos parâmetros aconselhados para a corrida do modelo, constrói-

se o modelo topológico da ETAR e uma primeira versão de um modelo dinâmico do respetivo 

funcionamento;  

• b) O modelo é depois calibrado, validado e utilizado para simular o funcionamento da ETAR 

com base nos elementos disponiveis. Quando se considera que o modelo descreve 

adequadamente o comportamento da ETAR, cujo funcionamento se pretende simular, 

passa-se à etapa seguinte de testar o seu funcionamento em novas condições, decorrentes 

dos cenários de alterações climáticas; 

• c) Definem-se os novos valores das variáveis climáticas para que se vai testar o modelo de 

funcionamento da ETAR. Os valores destas variáveis decorrem das projeções para o final do 

século XXI, dos cenários sócio-económicos considerados; 

• d) Com o auxilio do modelo, expressamente desenvolvido para o efeito, simula-se então o 

funcionamento da ETAR para as novas condições climáticas; 

• e) Recorrendo ao modelo de simulação, verifica-se se os impactos das novas condições 

climáticas originam, ou não, dificuldades ao funcionamento e desempenho da ETAR; 

• f) Se os resultados das corridas do modelo indicarem que o desempenho da ETAR é 

adequado, conclui-se que a ETAR está preparada para fazer face aos impactos esperados 

das alterações climáticas, se não for adequado, elabora-se um plano com soluções técnicas 

para a adaptação da ETAR, 

• g) Introduzem-se no modelo as modificações técnicas propostas no plano de adaptação; 

• h) Testam-se em simulação, por corridas sucessivas do modelo de simulação dinâmica, as 

modificações introduzidas na ETAR, conforme o plano de adaptação. Simula-se, portanto, o 

desempenho da ETAR para as novas condições climáticas e com as melhorias propostas no 

plano de adaptação, já introduzidas no modelo; 

• i) Analisa-se o desempenho da ETAR; 

• j) Se o desempenho não for ainda adequado, propõem-se novas medidas, num novo plano 

de adaptação, medidas que são novamente introduzidas no modelo; 

• l) O funcionamento da ETAR é novamente testado no modelo e analisado. O processo 

repete-se sucessivamente até que o desempenho da ETAR, nas condições de 

funcionamento decorrentes das alterações climáticas, possa ser considerado adequado. 

No presente trabalho seguiram-se estas fases sucessivas de desenvolvimento e de aplicação dos 

modelos dinâmicos em GPS-X,que permitiram simular o desempenho das ETAR a que se reportam 

os casos de estudo. Foi necessário considerar cenários climáticos especificos para correr os modelos 

de simulação e estudar o comportamento dos sistemas de tratamento naquelas condições 

particulares de funcionamento. 
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6.2.  Cenários e Desempenho dos Casos de Estudo 

A metodologia proposta pressupõe, além da construção do modelo de simulação da ETAR, a 

definição dos valores das variáveis climáticas decorrentes das projeções de cenários de alterações 

climáticas e a definição de funções de desempenho, para se obterem índices que permitam decidir da 

adequabilidade do desempenho da ETAR. Para efeito do presente estudo, e tendo em consideração 

que não se dispõe de dados específicos de projeções climáticas para estas ETAR com elevada 

resolução espacial e temporal, optou-se por considerar as projeções existentes a nível regional.  

Importa salientar que para se encontrarem medidas de adaptação adequadas, que aumentem a 

resiliência das ETAR, devem considerar-se os valores máximos dos intervalos das respectivas 

projeções, quer no que respeita ao aumento da temperatura média, quer da variação sazonal do 

caudal pluvial, quer ainda no valor da subida do nível médio da água do mar. Neste sentido, testaram-

se os modelos das ETAR para as seis situações distintas, que se denominaram, respetivamente 

ModFrS1,  ModFrS2, ModFrS3, ModLgS1, ModLgS2 e ModLgS3 e que se descrevem de seguida: 

ModFrS1 - Cenário para a avaliação de desempenho da ETAR do Freixo, na situação 1: Num 

primeiro cenário para a ETAR do Freixo, considera-se um aumento da temperatura média de +6ºC, 

no mês mais quente do ano no período de Verão. Trata-se do valor mais elevado do aumento 

projetado na temperatura média para a bacia hidrográfica do rio Douro, no período de 2071-2100, 

obtido nas projeções realizadas a nível regional no âmbito do projeto ENSEMBLES (ENSEMBLES, 

2009). 

ModFrS2 - Cenário para a avaliação de desempenho da ETAR do Freixo, na situação 2: Num 

segundo cenário, considera-se um aumento relativo na precipitação do Inverno de +40%, no final do 

século XXI, conforme projeções realizadas com o modelo regional HadRM2, considerando o cenário 

IS92a. Os valores situam-se entre 30 e 60% e o valor considerado de 40% corresponde ao valor da 

projeção para a região do Porto, constante da Figura 2.20 (Santos e Miranda, 2006).  

ModFrS3 - Cenário para a avaliação de desempenho da ETAR do Freixo, na situação 3: Num terceiro 

cenário, considera-se uma diminuição na precipitação do Outono de - 40%, correspondente à maior 

redução da precipitação nas projeções realizadas para o continente português no período de 

transição, entre o Verão e o Inverno, no final do século XXI, recorrendo ao modelo regional HadCM3 

e considerando o cenário SRES A2 do IPCC (Santos e Miranda, 2006). 

ModLgS1 - Cenário para a avaliação de desempenho da ETAR de Lagos, na situação 1: Num 

primeiro cenário para a ETAR de Lagos, considera-se um aumento da temperatura média no mês 

mais quente do ano de +2ºC, de acordo com as projeções realizadas no âmbito do projeto TRUST, 

para a cidade de Faro, para o ano de 2059, nas condições médias EU ENSEMBLE 50%, testadas 

para o cenário climático A2 SRES do IPCC (Ramôa et al., 2012). Para o efeito consideraram-se os 
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valores de +1,9ºC, em Agosto, e +2,2ºC, em Setembro, dos desvios projetados para Faro no ano 

2059, constantes no Quadro 4.3. 

ModLgS2 - Cenário para a avaliação de desempenho da ETAR de Lagos, na situação 2: Num 

segundo cenário, considera-se uma diminuição relativa na precipitação média mensal de -20%, valor 

intermédio das projeções de todos os modelos utilizados no projeto TRUST, para os anos 2060 - 

2099 (Ramôa et al., 2012). 

ModLgS3 - Cenário para a avaliação de desempenho da ETAR de Lagos, na situação 3: Num terceiro 

cenário, considera-se uma sobrelevação do nível do mar de cerca de 70 cm, associada a um período 

de retorno de 100 anos, em Lagos. Este valor resulta da aplicação do método de Gumbel às séries de 

valores máximos anuais (Andrade et al., 2006, citados em Santos e Miranda, 2006) e constitui um 

valor intermédio das projeções de subida do nível médio do mar no continente português que se situa 

entre 25 e 110 centímetros, até final do século XXI (Santos e Miranda, 2006). Assumiu-se que neste 

cenário a subida do nível do mar prejudicaria o desempenho da ETAR de Lagos, como o fez em Abril 

de 2010, mês em que as eficiencias de remoção da CBO5 foram 20% inferiores ao valor limite exigido 

na licença de descarga da ETAR, que obriga a remoções da CBO5 da ordem de 80%. No Quadro 6.1 

sistematizam-se as situações escolhidas dos diferentes cenários climáticos, a testar nos modelos de 

simulação aplicados aos casos de estudo considerados. 

Quadro 6.1 - Cenários climáticos a testar nos modelos dos casos de estudo. 
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Os cenários escolhidos são exemplificativos, não se considerando especialmente relevantes, neste 

contexto, aspectos como as datas das projeções. Neste aspecto importa referir que no âmbito do 

projeto de ETAR, as projeções refere-se a horizontes da construção civil não inferiores a 40 anos, 

contados a partir da data do inicio da exploração. Não se considera também, que para efeitos do 

presente exercício de exemplificação da metodologia recorrendo aos casos de estudo, o rigor e grau 

de fiabilidade das projeções seja nesta fase um aspecto fundamental. Uma vez demonstrada a 

utilidade da metodologia a sua aplicação, no futuro, a situações concretas, deve basear-se na melhor 

informação disponível em termos de projeções, considerando valores máximos e mínimos das 

variáveis climáticas e não apenas os valores médios, e considerando projeções com a menor 

resolução possivel, se possivel projeções à escala regional ou até local. 

Para avaliar se o desempenho da ETAR nas situações acima indicadas, são ou não adequados 

definiram-se também funções de desempenho. De acordo com o proposto em Rosa et al. (2011) 

considerou-se, no âmbito do presente trabalho, que alcançando objetivos de qualidade para o 

efluente tratado em CBO5 entre 0,5VL e VL, o desempenho é aceitável, correspondentes a valores do 

índice entre100-200.  

Seguidamente, apresentam-se os trabalhos respeitantes à modelação das ETAR. Em cada caso de 

estudo considerado descrevem-se, de uma forma resumida, os sistemas de drenagem, as 

características técnicas das ETAR, as sequências de tratamento, explica-se como foram construídos 

os respetivos modelos dinâmicos, quais os modelos topológicos que tiveram por base, como foram 

calibrados, validados e desenvolvidos. Apresentam-se os resultados das simulações levadas a cabo 

para as diferentes situações testadas, assumindo as variáveis climáticas consideradas nas diferentes 

projeções utilizadas, decorrentes dos cenários de alterações climáticas escolhidos. Finalmente, 

propõem-se e testam-se soluções de adaptação das ETAR. 

6.3.  Modelação da ETAR do Freixo 

6.3.1.  Aspectos Gerais 

A cidade do Porto tem o mais antigo sistema separativo de drenagem das águas residuais construído 

em Portugal. O sistema foi inicialmente construído em 1907 pela firma britânica Huges and Lancaster, 

empresa fundada em 1865, e incluía uma solução técnica engenhosa, muito avançada para a época, 

sendo que as águas residuais eram recolhidas num reservatório situado em Sobreiras, graças um 

sistema de injectores acionados a ar comprimido, e lançadas no estuário, junto à foz do rio Douro, 

durante a maré vazante. 

A cidade do Porto desenvolve-se numa zona elevada junto à foz do rio Douro, na sua margem Norte, 

e conta atualmente com duas ETAR: a ETAR do Freixo, situada na zona oriental, e a ETAR de 

Sobreiras, situada na zona ocidental da cidade. Na Figura 6.2 apresenta-se um desenho com a vista 
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aérea da ETAR do Freixo, e a localização dos principais órgãos de tratamento. 

 
Figura 6.2 - ETAR do Freixo na cidade do Porto com a localização dos principais órgãos de 

tratamento. 

Às duas ETAR afluem interceptores situados sob a marginal da cidade, numa zona mais baixa, e que 

recebem em diversos pontos as águas residuais da cidade e as enviam pressurizadas para as ETAR. 

A ETAR do Freixo foi a primeira a ser construída.  

A ETAR do Freixo encontra-se a operar desde o ano 2000 e constitui uma infraestrutura de 

tratamento de águas residuais que recebe águas residuais urbanas da zona oriental da cidade do 

Porto e da bacia do rio Torto, do Concelho de Gondomar. A ETAR do Freixo trata efluentes de uma 

população equivalente a 170 000 habitantes, com um caudal médio de 35 900 m3.dia-1.  

A ETAR está construída no interior da cidade e localiza-se junto à rotunda do Freixo ocupando uma 

área de três hectares e meio. Como foi construída integrada dentro da malha urbana da cidade, 

houve cuidados especiais na sua integração paisagística e na mitigação dos impactos ambientais 

originados pelo seu funcionamento. Em particular, concebeu-se uma ETAR em que todos os tanques 

são cobertos, existem espaços verdes sobre os principais órgãos de tratamento e o ar extraído nos 

diversos edifícios é tratado antes da descarga para a atmosfera. Na Figura 6.3 apresenta-se um 

desenho com um esquema simplificado da sequência das diversas etapas do tratamento das águas 

residuais da ETAR do Freixo.  
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Figura 6.3 - Esquema da sequência de tratamento da ETAR do Freixo. 

6.3.2.  Sistema de saneamento da ETAR do Freixo 

O sistema de saneamento da ETAR do Freixo é relativamente longo e complexo, e inclui muitas 

estações elevatórias, algumas delas em série. Na Figura 6.4 apresenta-se, em esquema, a 

localização relativa de ambos os subsistemas de saneamento da cidade do Porto, a localização dos 

principais interceptores, dos vários tanques com injectores pressurizados e a localização das duas 

ETAR. 

 
Figura 6.4 - Esquema com a localização dos subsistemas da cidade do Porto servidos pela 

ETAR do Freixo e ETAR de Sobreiras (Águas do Porto). 
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As bacias orientais da zona sul da cidade do Porto drenam as águas residuais para os colectores 

junto ao rio Douro e a linha de fronteira que separa as duas zonas da cidade, o subsistema ocidental 

servido pela ETAR e Sobreiras, e o subsistema oriental servido pela ETAR do Freixo, pode variar 

incluindo mais ou menos área das bacias situadas a sul do Porto e ainda as da freguesia de 

Fânzeres, no concelho de Gondomar.  

A capacidade do sistema de saneamento da cidade do Porto de aproveitar os colectores 

pressurizados situados junto ao rio, alimentados por injectores pressurizados, para enviar maior ou 

menor volume de águas residuais das bacias de drenagem situadas junto ao rio, para a ETAR do 

Freixo ou para a ETAR de Sobreiras, constitui uma solução muito flexível que permite repartir a 

capacidade de tratamento disponível nas ETAR, em função das respetivas capacidades disponíveis.  

Embora as áreas de influência das duas ETAR possam variar consoante se colocam maior ou menor 

número de injectores a descarregar para o sistema oriental ou para o sistema ocidental, pode 

considerar-se que, em termos médios, a zona oriental, que envia as águas residuais para a ETAR do 

Freixo, abrange uma área de cerca de 14 km2, a população residente servida é de cerca de 93 000 

habitantes e o tempo de concentração na principal bacia servida pela ETAR do Freixo é de cerca de 8 

horas.  

O valor da área foi medido em http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-area-calculator-

tool.htm. O tempo de concentração, calculado recorrendo à fórmula de Kirpich, !" = 0.0663 !!!.!""
∆!!.!"#  , 

em que!!" é o tempo de concentração em horas, !! é o comprimento da conduta mais longa em 

quilómetros e ∆ℎ!é a diferença de cotas.  

Para medição do comprimento da conduta mais longa considerou-se uma extensão de 7 km desde o 

cruzamento da Av. Fernão Magalhães com a circunvalação e a distancia deste cruzamento até à 

ETAR do Freixo. A distancia foi medida recorrendo à ferramenta disponível no site 

http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm. Na diferença de cotas, 

considerou-se uma cota de 150 m na cabeceira e de 25 m na extremidade do troço mais longo, junto 

à ETAR do Freixo. 

O caudal afluente à ETAR do Freixo é proveniente de quatro emissários que se reúnem numa única 

câmara de chegada: o interceptor Nascente ou coletor Sul, o interceptor do Rio Torto ou de 

Gondomar, o emissário da Zona Leste e o emissário de Azevedo de Campanhã, cujos traçados se 

apresentam na Figura 6.5. 
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Figura 6.5 - Localização dos principais coletores afluentes à ETAR do Freixo. 

6.3.3.  Descrição e características técnicas da ETAR do Freixo 

O tratamento das águas residuais na ETAR do Freixo consiste num pré-tratamento inicial com 

operações de gradagem e de remoção de areias, de óleos e gorduras, num tratamento primário com 

recurso a decantadores de superfície retangular equipados com lamelas, numa etapa de tratamento 

biológico por lamas ativadas com nitrificação/desnitrificação, em duas linhas paralelas de tratamento, 

cada uma incluindo um tanque anóxico à cabeça seguido de um tanque arejado e de decantadores 

secundários de superfície retangular e finalmente, numa etapa de tratamento terciário com tanques 

equipados com lâmpadas que emitem radiação ultravioleta e que asseguram a desinfecção do 

efluente tratado, antes da descarga no rio Tinto, um dos afluentes da margem direita do estuário do 

rio Douro.  

Ficou disponível, junto à rotunda do Freixo, uma área prevista para uma futura ampliação da ETAR. 

No Quadro 6.2 apresentam-se os valores da capacidade de tratamento do projeto da ETAR do 

Freixo. 
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 Quadro 6.2 - Capacidade nominal da ETAR do Freixo. 

 

Existem três linhas distintas de tratamento na ETAR, a linha líquida para tratamento das águas 

residuais, a linha sólida para tratamento das lamas e a linha gasosa de desodorização,que se destina 

ao tratamento dos gases captados nos diversos órgãos de tratamento e nos vários edifícios da ETAR.  

A linha líquida é constituída pelas seguintes etapas de tratamento: 

1) Tratamento Preliminar, que se destina à remoção dos detritos gradados, com maiores dimensões, 

das areias, óleos e gorduras, e que é constituído pelas seguintes etapas principais: 

Gradagem; 

Remoção de areias e gorduras; 

Reator biológico de tratamento de gorduras. 

2) Tratamento Primário, que se destina a remover a componente sedimentável dos sólidos em 

suspensão existentes nas águas residuais, e que compreende as seguintes etapas: 

Condicionamento químico opcional com um sal de alumínio, a montante da 

decantação primária; 

Decantação primária lamelar. 

Como se verifica na fotografia da Figura 6.6, os decantadores lamelares encontram-se construídos no 

interior de um edifício. Deste edificio, o ar pode ser extraído e enviado para tratamento. 

 

Quadro 1 – Capacidade nominal da ETAR do Freixo (Fonte: www.aguasdoporto.pt) 

 

 

 

DESIGNAÇÃO VALORES 

População 170 000 hab. equivalentes 

Caudal médio diário 35 900 m3/dia 

Caudal de ponta máximo 840 l/s 

Carência bioquímica em oxigénio 11 100 Kg/dia 

Carência química em oxigénio 22 470 Kg/dia 

Sólidos em suspensão 14 460 Kg/dia 

Azoto total de Kjeldhal 2 550 Kg/dia 

Fósforo total 500 Kg/dia 

Coliformes totais 2 x 107 un./100ml 
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Figura 6.6 - Decantador primário lamelar da ETAR do Freixo. 

3) Tratamento Secundário, que se destina à remoção dos compostos de natureza orgânica e dos 

nutrientes azoto e parte do fósforo, existentes nas águas residuais, esta etapa inclui as seguintes 

fases principais: 

Reator biológico constituído por duas zonas (anóxica e arejada); 

Recirculação do licor misto; 

Oito decantadores secundários gravíticos rectangulares; 

Recirculação das lamas biológicas para o reator biológico. 

Todos os órgãos de tratamento biológico da ETAR do Freixo se encontram cobertos. Na Figura 6.7 

mostra-se, em primeiro plano, a cobertura ajardinada dostanques de arejamento ou reatores 

biológicos e, em segundo plano, dos decantadores secundários. Ao fundo, encontra-se o depósito 

esférico onde se armazena o biogás produzido na instalação. 

 
Figura 6.7 - Cobertura dos decantadores secundários da ETAR do Freixo. 
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4) Tratamento Terciário, que se destina a efetuar a desinfeção da água residual, de modo a permitir a 

sua posterior reutilização como água industrial e na rega de espaços verdes. A desinfecção é 

realizada por ação de radiação ultravioleta em dois canais onde se encontram instalados módulos de 

lâmpadas UV. Na Figura 6.8 mostram-se os canais de desinfecção. 

 
Figura 6.8 - Desinfeção por radiação ultravioleta na ETAR do Freixo. 

As águas residuais tratadas são descarregadas no rio Tinto junto à ETAR, próximo da confluência do 

rio Tinto com o rio Douro. Na Figura 6.9 mostra-se o órgão de descarga dos efluentes tratados na 

ETAR do Freixo, no rio Tinto.  

 
Figura 6.9 - Orgão de descarga da ETAR do Freixo no rio Tinto. 

Os efluentes tratados são descarregados no troço final do rio Tinto. O rio Tinto é um dos afluentes da 

margem direita do estuário do rio Douro, e junta-se a este a montante da ponte do Freixo. 

Na linha sólida, o tratamento das lamas primárias, provenientes dos decantadores primários 
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lamelares, é realizado por espessamento gravítico e as lamas biológicas, provenientes dos 

decantadores secundários, são em parte recirculadas para os reatores biológicos e em parte 

espessadas mecanicamente em centrífugas.  

As lamas espessadas primárias e as lamas espessadas biológicas são depois enviadas para dois 

digestores anaeróbios onde produzem biogás, segue-se um tratamento de desidratação das lamas 

em centrífugas e uma estabilização química com cal, antes de serem armazenadas e enviadas como 

fertilizantes para valorização agrícola.  

A ETAR é coberta e o ar extraído é tratado por um sistema de desodorização com utilização de ácido 

sulfúrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica, como reagentes. A linha de tratamento de lamas é 

constituída pelas seguintes etapas principais: 

1) Espessamento das lamas brutas. O espessamento das lamas brutas é realizado em dois órgãos 

distintos: 

Espessadores gravíticos, destinados ao espessamento das lamas primárias extraídas 

dos decantadores lamelares; 

Centrífugas para espessamento das lamas biológicas em excesso. 

Na Figura 6.10 mostra-se uma imagem de um dos espessadores de lamas da ETAR do Freixo, 

localizado junto a um dos digestores. 

 
Figura 6.10 - Espessamento das lamas na ETAR do Freixo. 

2) Estabilização biológica das lamas. O processo de estabilização das lamas mistas consiste numa 

digestão anaeróbia mesófila em dois estágios, a uma temperatura média de 35ºC. Esta etapa é 

constituída pelos seguintes órgãos principais: 
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Digestores primários aquecidos; 

Digestores secundários; 

Recirculação e aquecimento das lamas em digestão; 

Gasómetro de armazenamento do biogás produzido; 

Sistema de aproveitamento do biogás para aquecimento das lamas; 

Sistema de cogeração para valorização energética do biogás. 

3) Desidratação das lamas digeridas. Após digestão, as lamas são desidratadas até um teor em 

sólidos de 30%. Esta intervenção inclui as seguintes fases: 

Condicionamento químico com polímero; 

Desidratação em centrífugas. 

4) Estabilização química. As lamas desidratadas são, ainda, sujeitas a uma etapa final de 

estabilização química com cal viva, destinada a garantir uma estabilização perfeita das lamas antes 

do seu transporte a destino final. 

5) Armazenamento. Antes do transporte a destino final, as lamas são armazenadas num silo com 

capacidade para armazenar 160 m3 de lamas. 

A ETAR do Freixo está ainda equipada com uma linha de tratamento de odores constituída por um 

circuito de extração de ar contaminado das seguintes unidades de tratamento: 

Câmara de chegada das águas residuais brutas; 

Edifício dos pré-tratamentos e decantação primária; 

Espessamento das lamas (primárias e biológicas); 

Tanque de mistura das lamas espessadas; 

Desidratação das lamas. 

A linha de tratamento de ar tem uma capacidade instalada para tratar um volume de 33 000 Nm3/h de 

ar contaminado. O tratamento do ar contaminado consiste na lavagem química sequencial, nas 

seguintes três etapas: 

Lavagem ácida (com ácido sulfúrico); 

Lavagem oxidante (com hipoclorito de sódio); 

Lavagem básica (com hidróxido de sódio). 

Na Figura 6.11 apresenta-se o diagrama linear da ETAR do Freixo, com as principais operações e 

processos unitários de tratamento da linha líquida de tratamento e da linha sólida ou de tratamento 

das lamas. 
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Figura 6.11 - Diagrama linear da ETAR do Freixo. 

A ETAR foi concebida para tratar os efluentes com um nível de qualidade que permita a sua 

reutilização na rega de espaços verdes e como água de serviço no interior da ETAR. O tratamento 

das lamas foi concebido para produzir biogás, que pode ser usado na produção de energia eléctrica 

por cogeração e para permitir a valorização agrícola das lamas, como material estruturante, 

fertilizante e de correção do pH dos solos. Os objetivos de descarga estabelecidos para o efluente 

tratado na ETAR do Freixo tiveram em consideração a proximidade da foz do rio Douro e das praias 

balneares situadas mesmo em frente da confluência do rio Tinto com o rio Douro, na margem sul.  

Os objetivos de qualidade para o efluente tratado na ETAR foram estabelecidos considerando que o 

meio receptor natural poderia vir a ser considerado zona sensível. Foram portanto impostos limites à 
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matéria orgânica descarregada com o efluente tratado, e também limites aos valores máximos de 

nutrientes e de microrganismos presentes nas águas residuais tratadas. No Quadro 6.3, apresentam-

se os valores limites para as cargas poluentes do efluente tratado na ETAR do Freixo, conforme a 

licença de descarga da ETAR. 

Quadro 6.3 - Valores limite de concentração no efluente tratado na ETAR do Freixo. 

 

Nos Quadros A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9 e A1.10 do Anexo 1, apresentam-

se o caudal e a composição do afluente à ETAR do Freixo, valores que constituem os dados de 

entrada no modelo matemático de simulação dinâmica desenvolvido. 

6.3.4.  Construção do modelo da ETAR do Freixo 

A simulação do funcionamento da estação de tratamento de águas residuais do Freixo foi realizada 

recorrendo ao programa GPS-X, descrito em detalhe no Capitulo 5. Os modelos utilizados foram 

construídos com base na sequência das diferentes operações e processos unitários de tratamento da 

ETAR, tendo naturalmente em atenção a disposição e dimensões dos diversos órgãos de tratamento.  

Foram testados alguns dos modelos que integram o GPS-X para simular as condições de 

funcionamento das várias etapas de tratamento. Seguidamente, foram realizadas diversas corridas 

dos modelos dinâmicos para diferentes caudais e cargas poluentes afluentes, tendo sido utilizados, 

como valores de entrada, os resultados analíticos obtidos na própria ETAR, durante os meses de 

Agosto, Setembro e Novembro .  

Foram consideradas as características e dimensões dos principais órgãos de tratamento que constam 

do projeto da ETAR do Freixo e os valores operacionais utilizados na operação  da instalação. No 

Quadro 6.4 apresentam-se as características e dimensões dos principais órgãos de tratamento da 

ETAR do Freixo. 
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Quadro 6.4 - Dimensões dos principais órgãos na ETAR do Freixo. 

 

Para aplicação do modelo GPS-X começaram por ser considerados os valores típicos das constantes 

e coeficientes recomendados no programa, incluindo os necessários para definir a composição do 

afluente à ETAR, os valores médios do caudal de entrada e da recirculação de lamas no tratamento 

biológico, as diversas etapas de tratamento, o volume dos diversos órgãos e os coeficientes cinéticos 

e estequiométricos das reações e foram aplicados vários modelos, que foram sendo testados para 

condições de funcionamento próximas das verificadas no caso real. 

Numa primeira fase, ajustou-se a composição do afluente a utilizar no modelo aos valores de 

composição do caudal que chegou efetivamente à ETAR. Este processo é complexo porque os 

modelos foram desenvolvidos para situações tipo em que composição afluente se encontra 

relativamente estabilizada. Normalmente, dispõe-se de dados históricos sobre a composição do 

afluente à ETAR, cujos valores são geralmente diferentes dos valores base que constam nos 

modelos que vêm associados ao GPS-X. Estes valores frequentemente não coincidem e dificilmente 

se dispõe de uma caracterização exaustiva de todos os parâmetros da composição de uma água 

residual. É necessário, portanto, estimar valores de diversos parâmetros para se dispor de uma 

 

Quadro 11 – Dimensões da ETAR do Freixo (Fonte: www.aguasdoporto.pt) 

 

ORGÃO E GRANDEZA UNIDADE VALOR 

Decantadores primários  

Nº de decantadores primários tipo lamelar - 2 

Área útil unitária m2 80 

Profundidade do tanque m 5.0 

Tanques de arejamento 

Nº de tanques de arejamento - 2 

Volume unitário m3 11500 

Volume da zona anóxica m3 3800 

Profundidade do tanque m 4.0 

Volume da zona arejada m3 7700 

Profundidade do tanque m 4.0 

Volume diário da recirculação em cada tanque m3/dia 5000 

Decantadores secundários 

Nº de decantadores secundários rectangulares - 8 

Área útil unitária m2 538 

Profundidade do tanque m 4.5 
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caracterização mais completa da água residual afluente ou proceder a análises adicionais, recorrendo 

a ensaios de respirometria. Este passo pode ser necessário para que no modelo se considere um 

afluente cuja composição se assemelhe ao que aflui à ETAR. 

Na realidade, a composição e o caudal afluente à ETAR variam significativamente. Em modelação 

dinâmica só é possível fazer variar os valores de alguns dos parâmetros, mas não todos em 

simultâneo, é preciso tomar decisões sobre quais são os parâmetros que se devem fixar, e quais os 

que se podem fazer variar ao longo do tempo, e entre que limites de variação. Foi portanto 

necessário decidir valores médios a considerar para os diferentes parâmetros. Para isso, recorreu-se 

ao Influent Advisor, uma ferramenta do GPS-X. Esta ferramenta é importante para a simulação do 

sistema, porque permite corrigir a descrição inicial da água residual afluente, e ajustar os valores dos 

diversos parâmetros relativos à sua composição. Sem o cuidado de se verificar que a composição do 

afluente utilizado no modelo é razoavelmente consistente com os valores medidos no caso real, a 

simulação matemática fica muito limitada, em termos da sua capacidade para prever o 

comportamento dinâmico da ETAR. 

Numa segunda etapa foi construído o modelo topológico da estação de tratamento. O modelo 

topológico resulta da estrutura do objeto em estudo e reflete a sequência dos processos unitários de 

tratamento e das ligações entre os diferentes processos. Trata-se de uma representação dos diversos 

órgãos de tratamento, dos vários processos unitários, dos respetivos sistemas de controlo do 

processo e das ligações entre eles. 

Na Figura 6.12 apresenta-se, a título de exemplo, o modelo topológico desenvolvido para a ETAR do 

Freixo, o qual inclui duas linhas paralelas de tratamento com decantação primária e sistema de lamas 

ativadas, em que se separou a zona anóxica da zona arejada. 

 
Figura 6.12 - Modelo topológico da ETAR do Freixo. 

Numa estação de tratamento cada órgão de tratamento e cada equipamento de controlo do processo 

corresponde a um objeto, com diferentes atributos e características que lhe são próprias, e que o 
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definem como uma componente da sequência das diversas etapas de tratamento. As características 

que definem o objeto incluem o modelo matemático que descreve o seu comportamento e os 

respetivos parâmetros. No GPS-X, a definição do conjunto complexo dos parâmetros que se incluem 

num determinado modelo, está bastante simplificada, porque se recorre a bases de dados chamadas 

GPS-X libraries que dispõem de valores típicos para a maioria dos parâmetros do modelo. Isto facilita 

a tarefa de especificar os dados do objeto, uma vez que permite que se alterem apenas os valores 

dos parâmetros que se considerem relevantes. 

Neste caso, começou por se construir um modelo muito simplificado, que foi sendo progressivamente 

completado. O modelo foi construído tendo em atenção as sucessivas etapas da linhas líquida de 

tratamento, o tipo de órgão de tratamento, as ligações entre os diversos órgãos, as características 

físicas de cada órgão incluindo a sua forma e dimensões, o equipamento instalado e os critérios e 

metodologias de operação da ETAR. 

Foram sendo construídos diferentes modelos e ensaiados de forma sucessiva, e foram verificados os 

resultados da simulação para diferentes valores do caudal e da composição do afluente à instalação. 

Testaram-se diversos tipos de decantadores primários, com várias camadas horizontais de 

sedimentação. Consideraram-se diferentes tipos de reatores biológicos no tratamento secundário e 

testaram-se vários valores do caudal de recirculação das lamas ativadas. Consideraram-se, no 

modelo topológico, os modelos de simulação ajustados às diferentes operações e processos unitários 

dos principais órgãos de tratamento. 

O caudal afluente foi ajustado aos valores médios do caso real, tendo sido descrito através do modelo 

BODbased, que utiliza os valores dos parâmetros CBO5, SST e TKN medidos ao longo do período de 

simulação. Os restantes parâmetros são calculados a partir dos valores definidos para as relações 

entre os diversos parâmetros físico-químicos, recorrendo ao influent advisor. 

Para modelar o desempenho dos decantadores primários e secundários, utilizou-se o modelo  

simple1d. Trata-se de um modelo multicamadas unidimensional que se baseia na teoria de fluxos. No 

caso dos decantadores primários, foi usado o modelo ajustado ao caso dos decantadores lamelares e 

nos decantadores secundários rectangulares foram consideradas dez camadas horizontais de 

sedimentação. O modelo multicamada utilizado baseia-se no modelo duplo exponencial de Takács et 

al. (1991) com uma velocidade máxima de sedimentação predefinida pelo utilizador. 

Os reatores biológicos foram modelados numa primeira tentativa, considerando que os tanques de 

arejamento poderiam ser bem representados por reatores do tipo fluxo pistão e recorrendo aos 

modelos ASM1, ASM2 e ASM3 da IWA e aos modelos New General e MANTIS. O modelo MANTIS 

difere do ASM1 porque inclui dois processos adicionais de crescimento dos organismos autotróficos e 

dos heterotróficos, em condições de baixa concentração de amónia e de elevado teor de nitrato, nas 

quais os microrganismos podem usar o nitrato como fonte de nutrientes.  
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No modelo MANTIS, é adicionado um coeficiente anóxico à desnitrificação aeróbia, o qual é 

independente do crescimento aeróbio. Esta alteração corresponde a uma modificação ao modelo, 

que foi introduzida por Münch (Münch et al.,1996, citado por Hydromantis, 2003). A modificação de 

Münch justifica-se porque se verifica, em muitos casos, que os modelos subestimam a concentração 

dos nitratos devido a simplificações de resolução espacial, ao considerarem condições de mistura 

completa no interior dos tanques de arejamento e por não incluírem limitações, que se verificam na 

transferência de oxigénio no interior dos flocos biológicos. Apesar das diversas tentativas e dos 

diferentes modelos utilizados, verificou-se que, nesta fase, os resultados não se ajustavam ainda 

convenientemente aos resultados do caso real.  

Posteriormente, obteve-se um resultado muito mais satisfatório considerando em cada linha de 

tratamento, não apenas um único tanque de tratamento biológico por lamas activadas, mas uma 

sequência de dois tanques distintos. Para simular o processo biológico de nitrificação/desnitrificação, 

foi usada uma representação do modelo composta por uma sequência de dois tanques em série, do 

tipo mistura completa, sendo o primeiro anóxico e o segundo arejado. Foram testados os diversos 

modelos (ASM1, ASM3 e MANTIS) mas os resultados ajustaram-se melhor ao caso real usando o 

modelo ASM1 e a CN library do GPS-X, para simular a remoção de carbono e de azoto. 

Após a construção do modelo, o funcionamento da ETAR foi testado com dados reais. Numa primeira 

fase, utilizaram-se como dados de entrada do modelo valores médios mensais do caudal e da 

composição em CBO5 e foram comparados os resultados (em CBO5, CQO e SST), com os valores 

médios do efluente tratado, nesse período, no caso real.  

Após diversas corridas do modelo com os valores médios, em que os resultados obtidos se situaram 

próximo dos obtidos no caso real, foram utilizados como dados de entrada do modelo os caudais 

diários e os valores das análises físico-químicas, realizadas em amostras compostas recolhidas na 

ETAR. Entendeu-se que o modelo deveria ser testado com valores de entrada que incluíssem 

situações próximas do limite da capacidade da instalação. Escolheram-se os valores obtidos em dois 

meses diferentes. Foram selecionados os meses de Junho e Novembro de 2010. 

Foram considerados como dados de entrada do modelo o caudal médio diário afluente, o caudal de 

recirculação, o pH, a temperatura e as concentrações de alguns parâmetros no afluente, relativos aos 

meses de Junho e de Novembro de 2010, que constam dos Quadros A1.5 e A1.9, do Anexo 1. 

Escolheu-se o mês de Junho por ser representativo das condições de afluência normais com um pico 

de caudal bem definido, no dia 9, que chegou aos 32 268 m3/d e que fornece informação importante 

sobre o comportamento da instalação naquelas condições. No mês de Junho de 2010, a ETAR tratou 

um caudal médio diário de 16 824 m3/d, a recirculação ao tratamento biológico foi em média cerca de 

100%, a temperatura média do afluente foi de 22,5ºC e os valores médios da CQO, CBO5 e SST no 

afluente foram respetivamente de 900, 580 e 502 mg/l. 
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Escolheram-se também os dados de entrada do mês de Novembro de 2010 porque, durante aquele 

período, verificaram-se condições limite de afluência de caudal, devido à forte precipitação, que levou 

a que se excedesse a capacidade da instalação, obrigando à abertura do by-pass geral da ETAR. 

Nos dias 19, 21 e 30 de Novembro, verificaram-se picos no caudal médio diário de, respetivamente, 

34 481, 34 901 e 32 809 m3/d. Também naquele mês, verificou-se uma grande variação da carga 

afluente, em particular das concentrações da CBO5, com valores muito superiores ao valor médio 

considerado no projeto, que foi de 309 gO2/m3. No dia 9 de Novembro chegou-se a valores da 

concentração da CBO5 à entrada da ETAR de 950 gO2/m3. 

No mês de Novembro de 2010, a ETAR tratou em média um caudal diário de 21 823 m3/d, a 

recirculação no tratamento biológico foi em média de 50%, a temperatura média do afluente foi de 

17,6ºC e os valores médios da CQO, CBO5 e SST foram, respetivamente, de 834, 503 e 444 mg/l. 

No presente trabalho não se recorreu a respirometria, pelo que não foi desenvolvido um trabalho 

exaustivo de estimativa de parâmetros cinéticos dos processos e de calibração dos modelos. Foram 

criados, ajustados e calibrados os modelos recorrendo aos valores base dos parâmetros cinéticos já 

testados e aconselhados pela Hydromantis, empresa que criou o GPS-X. A calibração foi realizada 

por um processo iterativo em que, por ajuste dos parâmetros do modelo, foram sendo feitas tentativas 

e aproximações sucessivas, mudando os valores dos parâmetros por forma a se conseguir minimizar 

os desvios verificados entre os valores medidos no caso real e os resultados obtidos com as corridas 

do modelo.  

Foram realizadas diversas corridas do modelo para diferentes caudais e cargas afluentes e foram 

utilizados como valores de entrada no modelo ficheiros com resultados analíticos obtidos na ETAR. 

Verificou-se, para o mesmo período de tempo, de que forma é que os resultados calculados pelo 

modelo se ajustavam aos resultados obtidos na ETAR e foram sendo desenvolvidos, em etapas 

sucessivas, novos cenários com diferentes melhoramentos no modelo, que foram tornando os 

resultados do cálculo e os valores de saída das diferentes corridas do modelo  progressivamente 

convergentes, e cada vez mais próximos. É de grande utilidade para a compreensão do 

comportamento do modelo todo este  processo iterativo, em que por tentativas se vão alterando os 

valores dos diversos parâmetros e é feita uma análise de sensibilidade. Esta compreensão de como é 

que determinada gama de valores por parâmetro afecta o resultado final da corrida do modelo, facilita 

a construção do modelo, melhora a confiança nos resultados e ajuda a compreender o funcionamento 

da ETAR.  

Os princípios gerais utilizados na calibração dos modelos matemáticos ajustam-se bem à calibração 

de modelos de simulação de reatores biológicos. Segundo Henze et al (1995), para compreender 

como é que determinado parâmetro afecta o resultado só se deve mudar um parâmetro de cada vez. 

Alguns parâmetros devem manter-se sempre fixos, porque os seus valores não afectam 

significativamente o resultado, e se a calibração demonstra que o resultado do modelo não é sensível 

à variação de um parâmetro, o valor desse parâmetro não se justifica que seja alterado.  



 

233 

A calibração exige também a tomada de decisão relativamente a características próprias dos modelos 

a aplicar a cada um dos órgãos de tratamento como, por exemplo, a volumetria dos diferentes 

tanques, a escolha do número de camadas a considerar nos decantadores, a que profundidade deve 

estar colocada a entrada do afluente, qual a solução de tratamento adoptada, que tipo de reator 

biológico se deve considerar, se para os tanques de arejamento se deve considerar condições de 

mistura completa ou de fluxo pistão, que zona e volume dos tanques biológicos se deve ser 

considerada anóxica ou arejada, qual deve a metodologia de controlo do OD nos tanques de 

arejamento. 

As características de cada órgão de tratamento e a escolha do próprio modelo matemático a aplicar a 

cada operação e processo unitário, podem também ser usadas para calibrar, globalmente, o modelo 

de simulação da ETAR. Testando diversos modelos é possível compreender quais os que melhor 

descrevem o comportamento do sistema de tratamento que se pretende representar no modelo. 

Neste caso de estudo, a calibração do modelo começou pela definição das concentrações e 

características do afluente à ETAR tendo em consideração as relações entre os principais parâmetros 

físico-químicos, que são recomendados no GPS-X.  

No Quadro 6.5 apresentam-se os valores das relações entre os principais parâmetros considerados, 

valores esses inicialmente definidos, em função das concentrações verificadas à entrada da ETAR.  

Quadro 6.5 - Valores das relações entre parâmetros adoptados no modelo. 

 

Para a modelação dos decantadores primários, foram considerados decantadores lamelares e 

utilizado o modelo simple1d. Nos decantadores secundários verificou-se qual deveria ser o número 

de camadas que deveriam ser considerados também para o modelo simple1d. Considerou-se 

adequada a utilização das 10 camadas horizontais, sugerida no GPS-X. 

Para o tratamento biológico testaram-se diversos tipos de reatores (fluxo pistão e mistura completa) e 

 

Quadro 10 – Valores(limite(do(efluente(tratado(na(ETAR do Freixo (Fonte: www.aguasdoporto.pt) 

 

Símbolo Nome Unidade Valor Adoptado 

fss Substrato solúvel/CBOu - 0,30 

fhn Relação Amónia/TKN - 0,65 

fxn Relação Norg.particulado/Norg.total - 0,90 

icv Relação CQOparticulado/Norg.total gCOD/gVSS 2,20 

ivt Relação SSV/SST gVSS/gTSS 0,60 

fbod Relação CBO5/CBOU - 0,66 
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Em geral, ainda que certos parâmetros do modelo sejam determinados experimentalmente, em 

condições diferentes das do sistema (e.g., em laboratório) ou nas mesmas condições do 

sistema a modelar, o uso de modelos numéricos origina desvios que tem que ser incorporados 

nos parâmetros do modelo, sendo portanto necessário proceder ao ajuste do seu valor (Bech 

et al., 1991; citado por Almeida, 1999). 

Henze et al (1995) sugere os seguintes princípios de calibração de modelos de simulação de 

reactores biológicos (mas que se consideram aplicáveis à generalidade dos modelos 

matemáticos): 

x mudar um só parâmetro de cada vez; 

x alguns parâmetros não devem ser mudados durante a calibração pois não variam 

significativamente de caso para caso; 

x se a calibração demonstrar que os resultados do modelo não são sensíveis à variação de 

um parâmetro, então o respectivo valor não deve ser alterado. 

Adicionalmente, salienta-se que a calibração também poderá incidir sobre os parâmetros 

estequiométricos e as relações entre os diversos parâmetros físico-químicos, usualmente 

definidas pelo utilizador. As próprias características dos modelos de cada órgão de tratamento 

podem ser utilizadas de modo a calibrar, globalmente, o modelo de simulação da ETAR (é o 

caso da selecção do número de camadas dos decantadores e da profundidade da camada de 

entrada do afluente, assim como da metodologia de controlo do OD no tanque de arejamento). 

No caso em estudo, iniciou-se o processo de calibração do modelo definindo as relações entre 

os principais parâmetros físico-químicos considerados pelo GPS-X, atendendo às 

concentrações e características do afluente à ETAR e das escorrências. No 1567H1567H1568HQuadro 8.16 

apresentam-se os valores “default” considerados pelo modelo, bem como o valores 

inicialmente definidos dadas as concentrações observadas na ETAR, no afluente e nas 

escorrências. 

Quadro 8.16 - Relações entre os principais parâmetros físico-químicos: valores típicos 

e valores inicialmente adoptados. 
Símbolo Nome Unidade Valor Valor

"default" Afl. Escor.
fss Substrato solúvel/CBOu - 0.30 0.30 0.30
fnh Relação Amónia/TKN - 0.65 0.65 0.65
fxn Relação Norg.particulado/Norg.total - 0.90 0.90 0.90
icv Relação CQOparticulado/SSV gCOD/gVSS 2.20 2.20 1.65
ivt Relação SSV/TSS gVSS/gTSS 0.60 0.80 0.80

fbod Relação CBO5/CBOu - 0.66 0.66 0.66  

De seguida, verificou-se a adequabilidade do número de camadas dos decantadores primário e 

secundário (10 camadas) e da profundidade da camada de entrada de caudal (que se fixou em 

2,5 m). O controlo automático de OD no reactor biológico foi definido recorrendo a um 

algoritmo do tipo PID (proporcional, integral, derivativo). 
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diversos modelos para descrever o funcionamento do sistema (ASM1, ASM3, NewGeneral e Mantis). 

Escolheram-se, para cada linha das lamas ativadas, um modelo baseado em dois tanques 

sequenciais de mistura completa. O primeiro tanque anóxico e o segundo tanque arejado. Verificou-

se também que o modelo ASM1 descrevia o processo de forma muito aproximada, pelo que se optou 

pela sua pela utilização. 

Seguidamente foram realizadas diversas corridas do modelo para diferentes caudais e cargas 

afluentes, e foram utilizados como valores de entrada no modelo, ficheiros com resultados analíticos 

obtidos no afluente, à entrada da ETAR.  

Com o objetivo de verificar se o modelo podia ser usado para predição, ou seja, se ele permitia prever 

valores para condições diferentes daquelas para que foi calibrado, procedeu-se à sua validação. A 

validação é realizada confrontando os resultados obtidos com dados de campo diferentes dos usados 

no processo de calibração. Para tal, foram realizadas diversas corridas do modelo em diferentes 

períodos de funcionamento da ETAR do Freixo, e comparados os resultados das corridas do modelo 

com os valores dos resultados do efluente tratado obtidos no caso real. No caso do modelo da ETAR 

do Freixo, foram utilizados dados dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2010, que se 

apresentam nos Quadros A1.2, A1.3 e A1.4 do Anexo 1, para calibração do modelo.  

Para efeitos de validação do modelo, utilizaram-se os dados do mês de Novembro de 2010, 

constantes do Quadro A1.9 do Anexo 1. Na Figura 6.13 apresenta-se, a título de exemplo, uma 

corrida para validação do modelo da ETAR do Freixo, com os valores de entrada do mês de 

Novembro de 2010.  

 
Figura 6.13 - Validação do modelo da ETAR do Freixo recorrendo aos valores de Novembro de 

2010. 

Como se pode verificar, os valores obtidos no modelo, que correspondem à linha verde contínua na 

base do gráfico, ajustam-se razoavelmente bem aos resultados das análises efetuadas nas amostras 

do efluente tratado recolhidas à saída da estação de tratamento, que correspondem aos pontos 



 

235 

discretos verdes, dando alguma confiança relativamente à validação do modelo e á sua capacidade 

para simular o funcionamento da ETAR do Freixo.  

Aceitou-se que os resultados do modelo se ajustavam bem aos valores reais e que o modelo se 

encontrava convenientemente validado, quando a diferença entre os resultados no modelo e os 

valores reais foi inferior à dispersão estatística destes relativamente à média medida pelo respectivo 

desvio padrão, dado pela equação (6.1). 

!!!! !! !!!! !!⋯! !!!! !

!!!    (6.1) 

em que: 

! corresponde ao número de valores reais das amostras; 

!! respectivamente !!,!!!,!!!..., !!  são os valores da amostra; 

!! é a média da amostra.  

A validação do modelo da ETAR do Freixo foi realizada para o mês de Novembro de 2010 cujos 

resultados se apresentam na Figura 6.13. O maior afastamento do resultado do modelo relativamente 

ao valor medido no caso real, teve lugar aos 10 dias. Para essa data o modelo calculou um resultado 

de 4,6mg/l de CBO5 e o valor medido no efluente da ETAR foi de 3mg/l de CBO5. A diferença entre o 

resultado calculado pelo modelo e o valor real obtido aos 10 dias, foi de 1,6, inferior ao desvio padrão 

calculado para os valores reais, aplicando a formula (6.1), que foi de 1,9. Aceitou-se portanto que, 

neste caso, os resultados do modelo se ajustam convenientemente aos valores reais. 

Verificou-se, para diversos períodos de tempo, que os resultados calculados pelo modelo se 

ajustavam razoavelmente aos resultados obtidos na ETAR. Foram sendo desenvolvidos, em etapas 

sucessivas, novos cenários com diferentes melhoramentos no modelo, que foram tornando os 

resultados do cálculo e os valores de saída das diferentes corridas do modelo progressivamente mais 

próximos. Os resultados da simulação em modelo, foram sendo cada vez mais próximos dos 

resultados obtidos na situação real. Foi possível, graças à utilização do modelo desenvolvido para a 

ETAR do Freixo, compreender melhor algumas das dificuldades encontradas na operação da ETAR. 

Um exemplo é a dificuldade que tem sido verificada em cumprir os objetivos relativos à remoção do 

azoto, quando a ETAR recebe águas residuais afluentes muito concentradas, ou um caudal próximo 

do limite máximo do projeto. 

Na Figura 6.14 é apresentado um exemplo dos resultados obtidos numa corrida do modelo que realça 

a forma como o tratamento terciário é particularmente afectado por alterações repentinas do caudal e 

da carga orgânica afluentes. 
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Figura 6.14 - Resultados do modelo da ETAR do Freixo usando o caudal e a CQO afluente do 

mês de Novembro de 2010. 

Podem observar-se na Figura 6.14 à esquerda, em cima, os comandos alimentados a partir das 

bases de dados com a concentração da carência química em oxigénio à entrada e o caudal afluente. 

No lado esquerdo da Figura 6.14, em baixo, observa-se uma representação esquemática do modelo 

topológico construído, baseada no modelo configurado da ETAR com duas linhas paralelas de 

tratamento por lamas ativadas, com etapas sequenciais anóxica e arejada, precedidas por uma etapa 

de decantação primária. Neste caso, foi usada modelação específica para simular a remoção de 

carbono, azoto e fósforo. Apresentam-se, do lado direito da figura, os resultados gráficos da corrida 

do modelo. As linhas indicam como variaram ao longo do período de trinta dias os valores do caudal 

e a da carência química em oxigénio à entrada da ETAR, e os valores dos sólidos suspensos totais, 

SST, carência bioquímica em oxigénio aos cinco dias, CBO5, e azoto total, NTK, no efluente tratado. 

A simulação representada na Figura 6.14, foi efetuada para os valores do mês de Novembro de 2010 

por se ter verificado, durante aquele período, uma grande variação na CBO5 afluente. Nesse mês, 

atingem-se concentrações no afluente bruto muito superiores ao valor médio do projeto, que era de 

309 gO2.m-3. No dia 9 de Novembro de 2010, verificaram-se valores de 950 gO2.m-3, superiores ao 

triplo da concentração da CBO5 de projeto. Constatou-se que aumentos significativos da 

concentração da CQO à entrada da ETAR, se refletiam em termos da concentração da CBO5 à saída, 

mas que apesar disso os limites do tratamento não eram normalmente, excedidos. Verifica-se, 

também, que associado ao aumento do caudal afluente provocado pelas chuvadas intensas, tem 

lugar, por efeito da diluição, uma diminuição da concentração da CBO5 afluente, e que nestes 

períodos, no entanto, a concentração dos SST e da CBO5 no efluente tratado aumenta 

sensivelmente.  

Também se pode observar, na Figura 6.14, que as chuvas intensas e as elevadas concentrações de 

poluentes afluentes, afectam significativamente o desempenho do tratamento terciário de 

nitrificação/desnitrificação, e em consequência a remoção de azoto, representada no gráfico da direita 

da Figura 6.14 pela linha rosa. Pode-se observar, pelos resultados da corrida do modelo, que quando 

se verificam valores muito elevados do caudal ou da concentração da CBO5 afluente, o valor limite de 
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descarga em azoto total é normalmente excedido (o valor limite do azoto total constante do DL 

236/98, para populações equivalentes de projeto superiores a 100 000 habitantes, é de 15 mg Ntotal /l). 

Considerado que o modelo desenvolvido para a ETAR do Freixo permite representar de forma 

fidedigna o seu funcionamento, passou-se à etapa seguinte da metodologia de testar o 

funcionamento da ETAR nas novas condições decorrentes de alterações climáticas. 

6.3.5.  Modelação da ETAR do Freixo nas novas condições climáticas 

Recorrendo à simulação por computador é possível testar as condições de funcionamento da ETAR. 

É possível simular novas ocorrências e experimentar como é que o sistema se vai comportar quando 

a afluência de caudal e da concentração afluente à instalação são ou muito reduzidas ou muito 

elevadas. A simulação por computador permite também testar novas condições ambientais, que se 

situam numa gama de valores muito diferente daqueles para que foi concebida a instalação. Nalguns 

casos limite de temperatura, caudal e composição afluente.   

Utilizou-se a modelação matemática da ETAR do Freixo para avaliar o seu desempenho, testando o 

funcionamento da ETAR, evidenciando as dificuldades existentes e optimizando a operação e a 

gestão dos processos de tratamento. Como se verifica no Quadro A1.1 do Anexo 1, a temperatura 

média mensal da água residual afluente à ETAR do Freixo variou, no ano de 2010, entre 14°C de 

Fevereiro e Dezembro e 25°C, em Agosto, que foi o mês mais quente do ano. Na Figura 6.15 mostra-

se a evolução das temperaturas médias mensais ao longo do ano. 

 
Figura 6.15 - Temperaturas médias mensais no afluente à ETAR do Freixo em 2010. 

O caudal médio mensal da água residual afluente à ETAR do Freixo variou, no ano 2010, entre o 

valor mais elevado, 812 341 m3/dia, no mês de Janeiro, e 451 666 m3/dia, em Setembro, que foi o 

mês do ano com menor caudal. Na Figura 6.16 mostra-se a evolução dos caudais médios   anuais ao 

longo de 2010.  
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Figura 6.16 - Caudais médios mensais afluentes à ETAR do Freixo em 2010. 

Nas Figuras 6.15 e 6.16 é possível verificar que Agosto foi o mês mais quente de 2010, com uma 

temperatura média superior a 25ºC, que Janeiro foi o mês com maior caudal afluente, e Setembro o 

mês de menor caudal. Assumiu-se, assim, que estes meses seriam os mais indicados para testar o 

modelo desenvolvido para a ETAR do Freixo, nas situações ModFrS1, ModFrS2 e ModFrS3, 

associadas aos novos cenários climáticos. Para os três cenários considerados foram realizadas 

simulações do funcionamento da ETAR nestas novas condições, recorrendo ao modelo desenvolvido.  

Na situação associada ao cenário climático para a ETAR do Freixo denominado ModFrS1, considera-

se um aumento de 6ºC na temperatura média, relativamente à temperatura média verificada no mês 

de Agosto de 2010, que foi de 25ºC. Apresenta-se na Figura 6.17, uma comparação do desempenho 

da ETAR do Freixo em Agosto de 2010, com 25ºC, e numa situação conforme com as projeções de 

temperaturas na região para o final do século, cenário ModFrS1, com 31ºC de temperatura. 

Utilizaram-se, no modelo, os valores diários do caudal e da CQO afluentes à ETAR em Agosto de 

2010.  

 
Figura 6.17 - Resultados do modelo da ETAR do Freixo em Agosto de 2010 e cenário com 

temperatura média mais elevada, cenário ModFrS1. 

No gráfico da esquerda da Figura 6.17, representam-se os valores do caudal médio diário afluente à 
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ETAR no mês de Agosto de 2010, a CBO5 à entrada da ETAR calculada pelo modelo a partir da CQO 

e os resultados da CBO5 do efluente tratado. Os resultados da CBO5 calculados pelo modelo, que 

correspondem aos valores contínuos representados na linha verde, podem ser comparados com os 

resultados medidos no efluente da ETAR, pontos verdes discretos. No gráfico da direita, 

representam-se os mesmos valores de entrada e, na linha verde, os resultados da CBO5 do efluente 

tratado calculados pelo modelo para o cenário ModFrS1 com temperatura superior. Optou-se por 

manter em ambos os gráficos os pontos verdes discretos correspondentes ao CBO5 no efluente 

tratado em Agosto de 2010, para se facilitar a comparação da localização da curva verde contínua em 

cada um dos gráficos.  

Como é possível verificar na Figura 6.17, o aumento da temperatura resultou num ligeiro aumento da 

remoção da CBO5. Com efeito, a linha verde contínua, no gráfico da direita encontra-se mais numa 

posição mais abaixo relativamente aos pontos verdes do que posição que ocupa no gráfico da 

esquerda. Os valores da CBO5 à saída da ETAR calculados no modelo são inferiores no gráfico da 

direita, pelo que a eficiência de remoção da CBO5 aumenta no cenário considerado.  

A subida na temperatura média parece portanto não prejudicar a qualidade do efluente tratado na 

ETAR do Freixo, aumentando até o rendimento do processo de tratamento em termos de remoção da 

matéria orgânica. Considerando a CBO5 da água para descarga, o índice de desempenho da ETAR 

na situação ModFrS1 situa-se entre os valores 200 e 300, sempre abaixo de 0,5VL, o que 

corresponde a um bom desempenho, tanto para o cenário atual como para o cenário de alterações 

climáticas. 

Na situação ModFrS2 testa-se um cenário com aumento do caudal associado ao aumento da 

precipitação de Inverno de 40%. Não se conhece exatamente a contribuição do caudal pluvial no 

caudal total afluente à ETAR do Freixo. Sabe-se, no entanto, que a contribuição das águas pluviais 

nos sistemas de águas residuais urbanos varia ao longo do ano, quer em quantidade, quer em 

quantidade (Ferreira, 2006). Para efeitos do presente estudo, na falta de uma caracterização mais 

exaustiva dos sistemas de drenagem do Freixo, usaram-se algumas simplificações.  

A primeira simplificação refere-se à influência da precipitação útil no caudal total afluente à ETAR. 

Considerou-se que a percentagem do caudal pluvial face ao caudal médio afluente à ETAR era cerca 

de 40%. O valor foi determinado comparando o caudal afluente em tempo seco, com o caudal dos 

meses mais chuvosos de 2010, e é semelhante a valores obtidos por Ferreira (2006) para outras 

bacias de drenagem, situadas em Portugal. Assumindo, de forma simplificada, que um aumento de 

40% na precipitação de Inverno corresponde, proporcionalmente, a um crescimento de 40% no 

caudal pluvial afluente à ETAR, o que pode não se verificar exatamente desta forma, aceitou-se que o 

caudal total afluente à ETAR num cenário futuro, no Inverno de 2100, será 117% relativamente ao 

afluente em 2010.  

A segunda simplificação refere-se à contribuição da precipitação útil na poluição afluente à ETAR. 
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Sabe-se que a concentração da CQO afluente às ETAR urbanas associada à contribuição pluvial, 

não é insignificante (Ferreira, 2006), no entanto, desconhecendo-se o seu valor, não se considerou 

esta componente. Na prática, para efeitos do presente estudo, nos cenários de aumento e de 

diminuição do caudal afluente associados à precipitação, considerou-se apenas a consequente 

diminuição ou aumento na concentração da CQO afluente à ETAR, devido ao efeito de maior ou 

menor diluição, e não se considerou contribuição poluente na componente pluvial.  

Usaram-se dados do período que decorreu entre o dia 21 de Dezembro e o dia 20 de Março de 2010, 

e compararam-se os resultados de simulações do Inverno 2009-2010, com o cenário ModFrS2 com 

um Inverno em que se verifica um aumento de 40% da precipitação útil. Os resultados da situação 

ModFrS2, mantendo-se a mesma carga poluente com origem nas águas residuais, e baixando 

proporcionalmente as concentrações médias diárias, apresentam-se na Figura 6.18. 

 
Figura 6.18 - Resultados do modelo da ETAR do Freixo para o caudal e a CBO5 afluente no 

Inverno e em cenário de alterações climáticas no período de Inverno, cenário ModFrS2. 

Pode-se verificar na Figura 6.18, comparando os gráficos da direita e da esquerda, que o aumento no 

caudal afluente à ETAR do Freixo, decorrente do aumento da precipitação de Inverno, não parece 

prejudicar o desempenho da ETAR. Nestas situações, o sistema encontra-se protegido relativamente 

a caudais afluentes muito elevados porque descarrega pelo by-pass, diretamente no meio receptor, o 

caudal em excesso.  

Se se considerar que a componente pluvial arrasta carga orgânica e sólidos, os resultados 

correspondentes ao cenário de alterações climáticas será, naturalmente, menos satisfatório. 

A título de exemplo apresenta-se, em anexo no Quadro A.3.1, um relatório gerado pelo modelo de 

simulação construído para o caso de estudo da ETAR do Freixo na corrida realizada com os valores 

respeitantes ao cenário ModFrS2.  

A instalação encontra-se preparada para encaixar caudais médios superiores aos verificados no 

cenário ModFrS2, sem que a qualidade das descargas do efluente tratado seja significativamente 

afectada. O aumento no caudal afluente reflete-se principalmente no maior número de descargas no 
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by-pass da ETAR, sempre que no gráfico da direita a linha do caudal afluente ultrapassa o limite 

superior. No entanto, o caudal encaminhado para a ETAR apresenta-se diluido e continua a ser 

tratado de forma adequada, mantendo-se níveis elevados  de remoção da CBO5.  

Dos resultados apresentados na situação ModFrS2, é possível verificar que a ETAR do Freixo 

permite encaixar mais no caudal de Inverno, cumprindo da mesma forma os limites de descarga da 

CBO5. Embora atingindo-se pontualmente 0,5VL na CBO5 do efluente tratado, todos os restantes 

valores se situaram abaixo daquele valor, pelo que o desempenho da ETAR é considerado aceitável, 

com valores do índice de desempenho inferiores a 200.  

Para o cenário ModFrS3, testou-se uma terceira situação associada a uma condição de diminuição 

sazonal da precipitação no Outono. Neste cenário, usam-se dados da ETAR do Freixo, do período 

que decorreu entre o dia 21 de Setembro e o dia 20 de Dezembro de 2010, e compararam-se os 

resultados de simulações com os dados de entrada do Outono de 2010, com dados de entrada 

relativos às projeções no Outono de 2100, no futuro, considerando um decréscimo da precipitação de 

40%.  

Os resultados das corridas do modelo podem ser comparados com os valores das medições da CBO5 

à saída da ETAR. Conforme se pode verificar nos Quadros A1.7, A1.8, A1.9 e A1.10 do Anexo 1, 

relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, os valores da CQO afluente à 

ETAR no Outono de 2010 foram relativamente elevados.  

A redução do caudal afluente devido à diminuição da precipitação, tem como consequência o 

aumento na concentração da CBO5 afluente à ETAR que, no modelo, afectou negativamente o 

desempenho da ETAR. Na Figura 6.19, compara-se o desempenho da ETAR do Freixo, no Outono 

de 2010, com um cenário de alterações climáticas no Outono, em que a precipitação é 40% menor. 

Consequentemente, o caudal afluente diminui e a concentração em CBO5 do afluente à ETAR é 

proporcionalmente superior. 

 
Figura 6.19 - Resultados do modelo da ETAR do Freixo para o caudal e a CBO5 afluente no 

Outono de 2010 e em cenário de alterações climáticas, no Outono, cenário ModFrS3. 
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No cenário ModFrS3, verifica-se que a diminuição sazonal da precipitação, no Outono, afecta o 

desempenho da ETAR do Freixo. A ETAR deixa de cumprir o valor limite de descarga de 25 mgO2/l 

da CBO5, durante um período de tempo significativo, ultrapassando temporariamente nesse período 

os 30 mgO2/l da CBO5. Os resultados indicam que a ETAR do Freixo em caso de alterações 

climáticas projetadas apresenta um desempenho insatisfatório, com desempenhos que se situam 

entre VL e 2VL, apresentando pois um índice de desempenho inferior a 100.  

Das três situações ensaiadas, respeitantes aos cenários desenvolvidos neste caso de estudo, um 

primeiro cenário de aumento de seis graus da temperatura média no mês mais quente, um segundo 

cenário de aumento da precipitação no Inverno de 2100, e um terceiro cenário de diminuição da 

precipitação no Outono de 2100, verifica-se que o desempenho da ETAR do Freixo é afetado 

significativamente na situação ModFrS3, correspondente ao período de Outono.  

Salienta-se que, não dispondo de dados de caracterização da bacia de drenagem que permitam 

saber exactamente como é que a precipitação total afecta o caudal afluente à instalação, considerou-

se, de forma simplificada, uma relação de proporcionalidade entre a precipitação útil e a precipitação 

total, que pode eventualmente não se verificar. Ou seja, os cenários de alterações climáticas com 

mudanças nos padrões sazonais da precipitação podem na realidade afectar de forma mais ou 

menos intensa o desempenho da ETAR. 

6.3.6.  Adaptação da ETAR do Freixo 

Dos resultados apresentados anteriormente foi possível verificar que o desempenho da ETAR não é 

afectado pela subida de temperatura média de 6ºC e que a ETAR encaixa alterações no caudal de 

Inverno decorrentes de aumento projetado na precipitação total.  Verificou-se, também, por outro 

lado, que o caudal afluente no Outono de 2100, decorrente da diminuição projetada na precipitação, 

prejudica o desempenho da ETAR.  

Recorrendo ao modelo de simulação dinâmica da ETAR foram estudadas alternativas de soluções 

técnicas para adaptar a ETAR, para fazer face a esta situação de diminuição do caudal no Outono de 

2100, admitindo cenários expectáveis de alterações climáticas projetadas. Considerou-se como 

alternativa de adaptação dosear reagentes a montante dos decantadores primários lamelares, para 

se obter um desbaste adicional da CBO5, por tratamento físico-químico em ordem a cumprir o limite 

de descarga. 

Testada no modelo a solução de utilizar o tratamento físico-químico à entrada da decantação 

primária, confirmou-se que esta solução permita reduzir a concentração da CBO5 no efluente tratado, 

para valores abaixo de 25 mgO2/l, que constitui o limite de descarga a respeitar pela ETAR do Freixo. 

O recurso a uma etapa adicional de tratamento físico-químico constitui um bom exemplo da utilização 

da metodologia proposta neste trabalho, e da vantagem da utilização da simulação dinâmica para 

testar as soluções de adaptação das ETAR, face a alterações climáticas.  
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Utilizando cloreto de ferro como reagente, numa dosagem de 50 gramas de FeCl3 por metro cúbico 

de água tratada, obtêm-se os resultados necessários no perído entre os 42 e os 62 dias, mantendo a 

CBO5 do efluente tratado na ETAR do Freixo abaixo do valor limite de descarga de 25 mgO2/l. Na 

Figura 6.20 apresentam-se os resultados de uma simulação em que o doseamento de reagentes 

permite cumprir os limites de descarga. 

 
Figura 6.20 - Adaptação da ETAR do Freixo com recurso a etapa inicial de tratamento físico-químico. 

A ETAR do Freixo dispõe já de um sistema de doseamento de reagentes à cabeça dos decantadores 

primários lamelares, e esta solução pode não ser utilizada de forma permanente, mas apenas quando 

surgirem problemas com o cumprimento dos objetivos de descarga. O doseamento de reagentes 

constitui uma solução de baixo investimento inicial e muito flexível. O tratamento físico-químico tem a 

vantagem de poder ser utilizado em função das necessidades removendo parcialmente os sólidos em 

suspensão e uma parte importante da matéria orgânica presente, sob a forma da CBO5.  

Para evidenciar o efeito do tratamento físico-químico compara-se, na Figura 6.21, do lado esquerdo, 

o desempenho da ETAR do Freixo na situação ModFrS3, sem tratamento físico-químico e, do lado 

direito, com uma remoção acrescida da CBO5 recorrendo a tratamento físico-químico. 

 
Figura 6.21 - Resultados do modelo da ETAR do Freixo no Outono, em cenário de alterações 

climáticas, sem e com tratamento físico-químico. 
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A ETAR foi pensada para poder incluir uma etapa de tratamento físico-químico à cabeça da 

decantação primária. Existem, no inicio de cada decantador primário, tanques de mistura rápida e de 

coagulação floculação que podem ser usados para esse efeito. Na fotografia da Figura 6.22 mostram-

se, pintados a verde, os equipamentos de agitação instalados em tanques de mistura rápida e de 

floculação na ETAR do Freixo, junto aos decantadores primários lamelares e a montante destes. 

 
Figura 6.22 - Equipamento para mistura de reagentes na decantação primária da ETAR do Freixo, 

salientando os electroagitadores da mistura rápida e da floculação. 

Recorrendo a uma etapa de tratamento físico-químico à entrada da decantação primária é possível 

adaptar a ETAR do Freixo para tratar águas residuais com uma carga poluente muito mais 

concentrada e fazer face a situações futuras, em que o caudal afluente diminui e a concentração em 

poluentes das águas residuais a tratar aumenta. Pode também recorrer-se a estes equipamentos 

caso se pretenda obter uma remoção de fósforo superior à conseguida na remoção biológica.  

Outro aspecto interessante, em termos da adaptação da ETAR do Freixo, é poder aumentar a sua 

resiliência tornando a instalação menos dependente do consumo de energia elétrica fornecida pela 

rede geral. Este objectivo pode ser alcançado reduzindo os consumos e produzindo mais energia a 

partir das lamas por cogeração. A ETAR do Freixo tratou, no ano 2010, um volume total de águas 

residuais de 6 509 312 m3, tendo consumido cerca de 0,64 kW/m3. De um total de 4 162 838 kW hora 

em energia eléctrica consumidos na instalação, uma parte significativa, cerca de 35%, deveu-se ao 

consumo de energia com os compressores que alimentam os tanques de arejamento das lamas 

ativadas.  

A ETAR produziu em 2010 cerca de 479 491 m3 de biogás e dispõe de um equipamento de 

cogeração, mas que se encontra atualmente fora de serviço. A energia consumida na ETAR provém, 

assim, na integra, da energia abastecida a partir da rede eléctrica nacional. Esta energia é produzida 

recorrendo, em parte, à queima de combustíveis fosseis. Melhorar a eficiência energética da ETAR 

do Freixo e diminuir a sua dependência do abastecimento da energia da rede eléctrica, constitui uma 

medida de adaptação importante que diminui o risco ou impactos de falhas no funcionamento devido 

a cortes no fornecimento e a avarias na rede, e que permite ainda diminuir consideravelmente as 
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emissões indiretas da GEE da ETAR, constituindo uma medida de mitigação significativa.    

Uma boa parte da energia consumida na ETAR do Freixo foi gasta para se atingirem níveis de 

tratamento muito elevados, frequentemente para além do que é exigido na licença de descarga da 

ETAR. Considerou-se por isso, a redução da energia eléctrica consumida na ETAR, uma medida 

viável importante. Permitiria tornar a ETAR menos dependente do abastecimento exterior, reduzir os 

custos de operação e diminuir as emissões indiretas de GEE associadas ao seu funcionamento.  

Na Figura 6.23, apresentam-se resultados de corridas do modelo ao longo do ano 2010, com base 

nos caudais médios mensais e nas concentrações médias mensais da CQO afluente, em três 

situações diversas: mantendo em 100% o caudal diário de ar nos tanques de arejamento, reduzindo 

em 50% aquele caudal e reduzindo em 70% o caudal de ar. 

 
Figura 6.23 - Resultados do modelo da ETAR do Freixo considerando 100%, 50% e 30% do 

caudal de arejamento atual. 

Recorrendo ao modelo da ETAR, verifica-se que, reduzindo o caudal de ar fornecido pelos 

compressores do arejamento em cerca de metade, é ainda possível continuar a cumprir o objetivo de 

qualidade do efluente tratado na ETAR, com um VL de 25 mgO2/l na CBO5.  

A Figura 6.23 apresenta, na linha preta, o caudal médio mensal afluente, na linha encarnada a 

concentração média da CBO5 afluente, calculada pelo modelo com base na CQO afluente, na linha 

verde contínua a concentração da CBO5 no efluente tratado, calculada pelo modelo e, na linha verde 

descontínua, o valor limite, VL, da licença de descarga da ETAR de 25 mgO2/l da CBO5. Como se 

pode verificar reduzindo o arejamento em 50% ainda é possível cumprir os objetivos de qualidade do 

efluente tratado. Na situação em que o caudal de ar corresponde apenas a 30%, o valor limite é 

excedido, atingindo-se valores entre VL e 2VL. Nessa situação o índice de desempenho é inferior a 

100, e o desempenho é considerado insatisfatório. Nos restantes casos é respectivamente, bom e 

aceitável. 

Como foi possível verificar com as corridas do modelo, a ETAR do Freixo é uma instalação bem 

concebida e preparada para continuar a operar com níveis elevados de desempenho, mesmo em 

situações ou cenários de alterações climáticas, desde que se recorram a medidas de adaptação 
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adequadas. Das medidas de adaptação propostas para a ETAR do Freixo, no âmbito da metodologia 

desenvolvida no presente trabalho, algumas são relativamente fáceis de implementar. O plano de 

adaptação da ETAR do Freixo deve ainda incluir a utilização do biogás produzido na ETAR para a 

produção de parte significativa da energia consumida na instalação, e uma redução significativa do 

arejamento. São etapas evidentes para melhorar o desempenho da ETAR, num cenário de alterações 

climáticas, e documentam a utilidade das ferramentas utilizadas no estudo e da metodologia de 

adaptação proposta no âmbito do presente trabalho. Essas medidas beneficiam o desempenho 

económico e ambiental das ETAR, mesmo não ocorrendo alterações climáticas, constituem portanto 

sempre uma solução recomendável ou uma solução do tipo win-win. 

No caso de estudo abordado, foram seguidos os passos da metodologia de adaptação das ETAR, 

proposta no Capítulo 4 do presente trabalho. Baseado em informação de dimensionamento da ETAR, 

dados quantitativos e qualitativos da operação e parâmetros do modelo, foi construído, verificado, 

aperfeiçoado e validado o modelo dinâmico para simular o funcionamento da ETAR. Definiram-se 

situações baseadas em cenários de alterações climáticas que incluíram o aumento da temperatura 

média, um aumento da precipitação de Inverno e a diminuição da precipitação de Outono. Estes 

cenários baseiam-se em previsões para as alterações climáticas nessa região de Portugal, até ao 

final do século. Recorrendo ao modelo desenvolvido testou-se o funcionamento da ETAR nestas 

situações. Conclui-se que a diminuição da precipitação de Outono poderia vir a prejudicar o bom 

desempenho da ETAR. Seguidamente, proposeram-se soluções técnicas para a adaptação da ETAR. 

Introduziram-se, no modelo, as modificações técnicas propostas. Testaram-se as soluções e 

analisou-se o seu efeito no desempenho da ETAR, concluindo-se que a ETAR do Freixo, com uma 

etapa suplementar de tratamento físico-químico a montante da decantação primaria, redução do 

caudal de arejamento nas lamas ativadas e produção de energia eléctrica por cogeração a partir do 

biogás, se encontraria bem melhor preparada para fazer face às alterações climáticas. 

6.4.  Modelação da ETAR de Lagos 

6.4.1. Aspectos Gerais 

A ETAR de Lagos serve a cidade de Lagos e povoações vizinhas, e situa-se no Barlavento Algarvio. 

Dos sistemas servidos pela ETAR fazem parte os municípios de Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, 

Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo. A cidade de Lagos desenvolveu-se a poente do areal da 

Meia Praia, numa zona com boas condições portuárias, numa costa abrigada virada a nascente junto 

das falésias da Ponta da Piedade. Na Figura 6.24, apresenta-se um desenho da vista geral da ETAR 

de Lagos, com a localização dos principais órgãos de tratamento e a marina que serve a cidade de 

Lagos ao fundo. 
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Figura 6.24 - ETAR de Lagos com a localização dos principais órgãos de tratamento. 

A ETAR de lagos encontra-se construída no Sítio das Portelas. Esta instalação entrou em 

funcionamento em 1995, tendo sido dimensionada, numa primeira fase, para servir uma população 

equivalente de 75 000 habitantes por tratamento biológico por leitos percoladores e posteriormente, 

no ano 2001, foi ampliada para tratar, através de um sistema de tratamento biológico por vala de 

oxidação, uma população equivalente a 138 000 habitantes.  

Até 2001 a linha da fase líquida de tratamento era constituída por um órgão de desarenamento e de 

desengorduramento circular, seguido de uma câmara de repartição de caudais para dois 

decantadores primários. O tratamento biológico era realizado em dois leitos percoladores com meio 

de enchimento de rocha e dois decantadores de secundários de planta circular. O efluente não era 

sujeito a qualquer outro tipo de tratamento adicional, sendo descarregado na linha de água. A 

recirculação do efluente era descarregada para a câmara de carga dos percoladores. As lamas 

secundárias, encaminhadas para os decantadores primários, e as lamas mistas resultantes, enviadas 

para a linha da fase sólida. A linha da fase sólida era constituída por dois espessadores primários e 

quatro digestores abertos para realização de digestão de lamas a frio. As lamas digeridas eram 

desidratadas em leitos de secagem. 

!
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No ano de 2001 foi terminada a construção de uma segunda fase, que possibilitou o aumento de 

capacidade de tratamento da estação para 138 000 habitantes equivalentes. De uma forma geral, a 

segunda fase inclui a construção de uma nova linha de tratamento secundário, por lamas ativadas, a 

reformulação do tratamento preliminar e do tratamento da fase sólida, e ainda a implementação de 

um sistema de tratamento terciário, com a introdução de uma etapa de desinfecção por radiação 

ultravioleta. No Quadro 6.6, apresentam-se os dados base que foram considerados no 

dimensionamento dos órgãos da ETAR de Lagos, na 1ª fase até 2001 e na 2ª fase para o horizonte 

de projeto do ano 2035. 

Quadro 6.6 - Dados de base considerados no dimensionamento da ETAR de Lagos. 

 

A ETAR de Lagos, está projetada para tratar um caudal médio de 41 800 m3.dia-1 e encontra-se 

situada a norte da cidade de Lagos, na margem direita da ribeira de Bensafrim, onde são 

descarregados os efluentes tratados na instalação. Na Figura 6.25 apresenta-se um desenho com o 

esquema simplificado da sequência das diversas etapas de tratamento na ETAR de Lagos. 

 
Figura 6.25 - Esquema da sequência de tratamento da ETAR de Lagos. 

Quadro 1 – Dados de base considerados no dimensionamento da ETAR de Lagos. 

 

 

Parâmetro 
Ano 2000 Ano 2035 

Época alta Época baixa Época alta 

População (habitantes) 77.488 32.889 138.000 

Caudal médio 
diário 

(m3/dia) 23.754 10.005 41.800 

(m3/h) 989 416 1.742 

Caudal 
máximo diário 

(m3/dia) 35.631 15.007 71.152 

(m3/h) 1.484 625 2.965 

Caudal 
máximo 
horário 

(l/s) 659 277 1.166 

Carga 
orgânica 
afluente. 

(kg CBO5/dia) 4.184 1.776 7.452 

Carga sólida 
afluente. 

(kg SST/dia) * * 9.660 

* Dados não disponíveis no projeto  
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6.4.2.  Sistema de saneamento da ETAR de Lagos 

A ETAR de Lagos serve a cidade de Lagos e um conjunto de localidades limítrofes, são elas: 

Bensafrim, Portelas, Sargaçal, Odiáxere, Torre, Chinicato e Telheiro, Praia da D. Ana, Praia da Luz, 

Porto de Mós e Espiche. O afluente bruto que chega à instalação, à exceção do recolhido na linha de 

Bensafrim, drena para a EE Final de Lagos. A bombagem do efluente é efectuada por um conjunto de 

quatro electrobombas servidos por uma conduta adutora de DN600 e um comprimento aproximado 

de 1200 m. 

Na cidade de Lagos, um interceptor sob a marginal colecta as águas residuais da povoação e envia-

as para Norte, na direção da marina. Junto à marina de Lagos, uma estação elevatória final recebe os 

efluentes recolhidos nos diversos subsistemas, e bombeia-os para a ETAR.  

Os subsistemas que servem a ETAR de Lagos são os seguintes: Odiáxere, Meia Praia, Lagos Cidade 

e Praia da Luz. A ETAR de Lagos recebe também águas residuais provenientes da povoação de 

Bensafrim que não passam na estação elevatória final situada junto à marina de Lagos, já na margem 

direita da ribeira de Bensafrim. As águas residuais da povoação de Bensafrim são bombadas por 

duas estações elevatórias em série, as estação elevatórias da Ribeira e do Sargaçal. Na Figura 6.26 

apresenta-se uma representação esquemática em planta, com o sistema de saneamento de Lagos, 

em que se podem distinguir as condutas elevatórias, os coletores gravíticos e a localização da ETAR. 

 
Figura 6.26 - Sistema servido pela ETAR de Lagos. 
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A área total servida pelo sistema é de cerca de 80,7 km2, a população residente total servida 

atualmente pelo sistema, em período não balnear, é de cerca de 53 000 habitantes e o tempo de 

concentração na principal bacia servida pela ETAR de Lagos é de cerca de 52 horas. 

O valor da área servida pelo sistema, foi medido recorrendo à ferramenta disponível em 

http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-area-calculator-tool.htm e tempo de concentração, 

calculado recorrendo à fórmula de Kirpich, !" = 0.0663 !!!.!""
∆!!.!"#  em que!!" é o tempo de concentração 

em horas, !! é o comprimento da conduta mais longa em quilómetros e ∆ℎ!é a diferença de cotas. 

Para efeitos da medição do comprimento da conduta mais longa considerou-se uma extensão total de 

8,93 km, desde a cabeceira da bacia de Espiche, incluindo no percurso a EE de Espiche, a EE de 

Valverde e a EE final, até à ETAR de Lagos. As distâncias foram medidas recorrendo à ferramenta 

disponível em http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm. Para efeitos da 

medição da diferença de cotas, ∆ℎ!, considerou-se uma cota de 50 m na cabeceira da bacia próximo 

de Espiche e 25 m junto à ETAR de Lagos, na extremidade do troço mais longo. 

O sistema de águas residuais é relativamente longo e complexo e baseia-se em muitas estações 

elevatórias algumas delas em séria. Na Figura 6.27 representam-se esquematicamente os 

interceptores gravíticos que enviam águas residuais para a ETAR de Lagos. 

 
Figura 6.27 - Esquema dos subsistemas elevatórios que servem a ETAR de Lagos. 
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6.4.3.  Descrição e características técnicas da ETAR de Lagos 

O tratamento das águas residuais na ETAR de Lagos consiste num pré-tratamento inicial com as 

operações de gradagem e de remoção das areias, óleos e gorduras, num tratamento primário com 

recurso a decantadores de superfície circular, numa etapa de tratamento biológico, que como vimos 

anteriormente, no inicio do funcionamento da ETAR era por leitos percoladores e atualmente, é 

realizado por um sistema de lamas ativadas em vala de oxidação, e finalmente, numa etapa de 

tratamento terciário, onde tanques equipados com lâmpadas que emitem radiação ultravioleta, 

asseguram a desinfecção do efluente tratado antes da sua descarga na ribeira de Bensafrim. A ribeira 

desagua a poente da Meia Praia, próximo da marina de Lagos.  

Na Figura 6.28 apresenta-se uma fotografia aérea de conjunto onde é possível observar toda a área 

ocupada pela ETAR de Lagos. Os dois órgãos de tratamento de superfície circular, situados do lado 

direito no topo da imagem, são os decantadores secundários e ao lado destes, à esquerda, pode-se 

observar a vala de oxidação que funciona como reator biológico das lamas ativadas. 

 
Figura 6.28 - Fotografia aérea da ETAR de Lagos (Águas do Algarve, 2012). 

Existem duas linhas de tratamento na ETAR de Lagos, a linha líquida para tratamento das águas 

residuais e a linha sólida para tratamento das lamas produzidas na ETAR.  

Na linha líquida, o processo de tratamento da ETAR possui pré-tratamento, tratamento primário, 

tratamento secundário e tratamento terciário, constituídos pelas seguintes etapas de tratamento: 

1) O Tratamento Preliminar, localizado na obra de entrada da ETAR, que se destina à remoção dos 

detritos com dimensões significativas por meio de grades, de areias, de óleos e gorduras, e é 

constituído pelas seguintes etapas principais: 

Gradagem; 

Remoção de areias e gorduras. 
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Na etapa de pré-tratamento ou tratamento preliminar existem órgãos e equipamentos para a remoção 

de sólidos, por recurso a grades de limpeza automática que removem os sólidos de maiores 

dimensões e para a remoção de areias, de óleos e de gorduras. As areias são retiradas por gravidade 

e os óleos e gorduras por injeção de ar nos tanques formam espumas que são removidas junto à 

superfície. 

A fase de pré-tratamento é ainda constituída por um desarenador desengordurador com raspador de 

fundo e superfície para remoção de areias e gorduras. 

Os raspadores de fundo encaminham as areias para tremonhas situadas no fundo do tanque de onde 

são elevadas, por duas bombas de aspiração, para dois classificadores de areias dotados de um 

sem-fim transportador. As areias são depois condicionadas em contentores e enviadas para destino 

final. 

Os raspadores de superfície encaminham as escumas com óleos e gorduras que flutuam à superfície 

do tanque, para o poço de lamas primárias, de onde são enviadas para a etapa de digestão 

anaeróbia. A jusante do órgão desarenador/desengordurador, está instalado um medidor de caudal 

ultrassónico. 

2) O Tratamento Primário, que se destina a remover a componente sedimentável dos sólidos em 

suspensão existentes nas águas residuais e que compreende uma decantação primária lamelar. 

A caixa de repartição recebe o efluente proveniente da etapa de desengorduramento e 

desarenamento e envia-o para o processo de decantação que é realizado em dois órgãos de planta 

circular, providos de uma ponte raspadora de fundo. 

Após a decantação, o efluente primário pode ser repartido pelas duas linhas de tratamento biológico, 

em paralelo, através da regulação de um sistema de adufas instaladas nas caleiras dos 

decantadores: a linha das lamas ativadas pode receber cerca de 60% do caudal e linha de leitos 

percoladores recebe cerca de 40%. Atualmente, como os leitos percoladores se encontram 

desativados, todo o caudal é dirigido para a linha das lamas ativadas.  

Nos decantadores primários, as lamas são recolhidas por uma ponte raspadora de fundo que as 

acumula junto à parte central do tanque e enviadas para a linha da fase sólida do tratamento, através 

da abertura de duas válvulas motorizadas instaladas numa caixa de repartição. 

O tratamento primário tem, portanto, lugar em dois decantadores de superfície circular equipados 

com pontes raspadoras. Na Figura 6.29 mostram-se os dois decantadores primários em primeiro 

plano e o tratamento preliminar, num secundo plano ao fundo. 
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Figura 6.29 - Decantadores primários da ETAR de Lagos. 

Como se pode verificar na fotografia da Figura 6.29, a obra de entrada e os decantadores primários 

encontram-se construídos numa plataforma elevada relativamente ao resto da instalação. Isto permite 

que as águas residuais depois de decantadas, possam ser enviadas por gravidade para os restantes 

órgãos de tratamento, situados a jusante. 

3) Tratamento Secundário, que se destina à remoção dos compostos de natureza orgânica e parte 

dos nutrientes azoto e fósforo, existentes nas águas residuais que afluem à instalação, esta etapa 

inclui as seguintes fases principais: 

- Reator biológico constituído por uma vala de oxidação; 

- Recirculação do licor misto; 

- Dois decantadores secundários circulares; 

- Recirculação das lamas biológicas para o reator biológico. 

A etapa de tratamento secundário ou biológico tem lugar num sistemade lamas ativadas com 

nitrificação/desnitrificação. Trata-se de uma vala de oxidação a que se seguem dois decantadores 

secundários de superfície circular. Em alternativa pode ser realizado tratamento biológico pelo 

biofilme presente num sistema de biomassa fixa em leitos percoladores, também seguidos de 

decantadores secundários. 

A linha de tratamento por lamas ativadas é constituída por um reator biológico, tipo vala de oxidação, 

operada em regime de média carga e com sistema de arejamento composto por três rotores 

horizontais que permitem o doseamento do oxigénio necessário ao processo de tratamento, 

mantendo o movimento e a mistura das lamas ativadas. Na fotografia da Figura 6.30 mostra-se o 

tanque de arejamento ou reator biológico por vala de oxidação da ETAR de Lagos. Ao fundo da 

fotografia observa-se uma linha extensa de canavial que cobre as margens da ribeira de Bensafrim, 

onde é descarregado o efluente depois de ser tratado na ETAR. 
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Figura 6.30 - Vista da vala de oxidação da ETAR de Lagos. 

A concentração de oxigénio dissolvido é medida através de um sensor instalado na vala de oxidação 

e a quantidade de oxigénio a dosear pode ser controlada de três formas: pela regulação da 

velocidade de rotação dos rotores de arejamento, pelo número de rotores em funcionamento e pelo 

ajustamento do nível da vala de oxidação. O nível na vala de oxidação é controlado através de duas 

válvulas motorizadas instaladas na saída, cada uma controla a descarga para um decantador 

secundário. Estas válvulas também podem ser utilizadas para seccionamento de um dos 

decantadores secundários para limpeza e para a manutenção dos mesmos. O caudal de recirculação 

de lamas poder ser controlado por variadores de velocidade, instalados nos grupos electrobomba. As 

lamas secundárias em excesso removidas da fase líquida, podem ser descarregadas a montante da 

decantação primária ou diretamente para a fase sólida, para os espessadores primários. 

Na linha dos percoladores estão instalados dois tanques de planta circular, providos de distribuidores 

rotativos e com meio de enchimento constituído por seixo rolado. O efluente que atravessa os 

percoladores é enviado para os decantadores secundários da linha de percoladores. Estes órgãos 

também têm planta circular e dispõem de uma ponte raspadora de fundo. A recirculação de efluente 

tratado é enviada para montante dos leitos percoladores e as lamas em excesso são descarregadas 

a montante da decantação primária. A linha de leitos percoladores encontra-se atualmente 

desativada, pelo que a totalidade do efluente é encaminhada para a linha de lamas ativadas. 

A separação sólido-líquido é efectuada recorrendo a dois decantadores secundários de planta 

circular, equipados com ponte raspadora de fundo. Na fotografia da Figura 6.31 mostra-se um dos 

tanques de decantação secundária que estão associados à vala de oxidação e que permitem remover 

a biomassa formada a partir da matéria orgânica presente nas águas residuais, sob a forma de lamas 

secundárias enviadas para a linha sólida de tratamento. 
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Figura 6.31 - Decantador secundário da ETAR de Lagos. 

4) Tratamento Terciário, que se destina a efetuar a desinfecção da água residual de modo a permitir o 

seu lançamento no meio receptor natural assegurando a qualidade das águas balneares, consiste 

numa etapa de desinfecção que é realizada por ação de radiação ultravioleta num canal onde se 

encontram instalados módulos de lâmpadas. 

A desinfecção do efluente tratado é efectuada através de radiação ultravioleta, UV, em duas linhas de 

tratamento paralelas com um banco de lâmpadas instalado em cada linha, em canal aberto. A 

desinfeção é a última etapa do tratamento. A desinfeção tem lugar no tanque final de tratamento, em 

dois canais paralelos, antes da descarga das águas residuais tratadas na ribeira de Bensafrim Esta 

etapa de tratamento, assegura a remoção dos microrganismos do efluente tratado e desta forma, a 

qualidade das águas balneares das praias de Lagos, em particular da Meia Praia e da Praia Dona 

Ana, situadas mais próximo da descarga do efluente final tratado. Na fotografia da Figura 6.32, 

mostram-se as duas linhas paralelas de desinfeção da ETAR de Lagos, que permitem que as águas 

residuais tratadas possam ser descarregadas no meio receptor mantendo a qualidade das águas 

balneares.  

 
Figura 6.32 - Desinfeção ultravioleta da ETAR de Lagos. 
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Na linha sólida de tratamento, as lamas primárias, provenientes dos decantadores primários, e as 

lamas secundárias, provenientes do tratamento biológico, são espessadas por espessamento 

gravítico, digeridas em digestores anaeróbios e desidratadas mecanicamente em centrífugas. No 

digestor anaeróbio é produzido biogás. Depois do tratamento de desidratação das lamas em 

centrífugas, segue-se uma etapa de estabilização química das lamas com cal, antes de serem 

armazenadas e utilizadas como fertilizantes para valorização agrícola.  

As lamas em excesso são sujeitas a espessamento primário, digestão anaeróbia a quente, 

desidratação por duas centrífugas e envio para valorização agrícola. As escorrências são enviadas, 

para tratamento, na linha líquida. 

O biogás produzido é queimado numa caldeira para aquecimento das lamas através de um 

permutador externo. 

A linha de tratamento de lamas é constituída pelas seguintes etapas principais: 

1) Espessamento das lamas brutas. O espessamento das lamas brutas é realizado em dois 

espessadores: 

- Espessadores gravíticos, destinados ao espessamento das lamas primárias e 

biológicas em excesso extraídas. 

2) Estabilização biológica das lamas. O processo de estabilização das lamas mistas consiste numa 

digestão anaeróbia mesófila em dois estágios a uma temperatura média de 35ºC. Esta etapa é 

constituída pelos seguintes órgãos principais: 

- Digestores primários aquecidos; 

- Digestores secundários; 

- Recirculação e aquecimento das lamas em digestão; 

- Gasómetro de armazenamento do biogás produzido; 

- Sistema de aproveitamento do biogás para aquecimento das lamas; 

- Sistema de cogeração para valorização energética do biogás. 

Na fotografia da Figura 6.33, mostram-se os digestores da ETAR de Lagos que permitem que obter 

biogás por digestão anaeróbia das lamas.  
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Figura 6.33 - Vista de dois digestores da ETAR de Lagos. 

3) Desidratação das lamas digeridas. Após digestão, as lamas são desidratadas até um teor em 

sólidos de cerca de 30 %. Esta intervenção inclui as seguintes fases: 

- Condicionamento químico com polímero; 

- Desidratação em centrífugas. 

4) Estabilização química. As lamas desidratadas são, ainda, sujeitas a uma etapa final de 

estabilização química com cal viva, destinada a garantir uma estabilização perfeita das lamas. 

5) Armazenamento. Antes do seu transporte a destino final, as lamas são armazenadas em 

contentores. 

O tratamento das lamas foi concebido para produzir biogás que pode ser usado na produção de 

energia eléctrica por cogeração e para permitir a valorização agrícola das lamas, como material 

estruturante, fertilizante e de correção do pH dos solos.  

Como se mencionou anteriormente a ETAR inclui duas linhas líquidas de tratamento biológico das 

águas residuais: uma de leitos percoladores, que se encontra atualmente fora de serviço, e uma de 

lamas ativadas por vala de oxidação, atualmente em funcionamento. Na Figura 6.34 apresenta-se o 

diagrama linear da ETAR de Lagos. 



 

258 

 
Figura 6.34 - Diagrama linear da ETAR de Lagos. 

A ETAR foi concebida para tratar os efluentes com um nível de qualidade que permita garantir a 

qualidade balnear nas praias de Lagos. A licença de descarga da ETAR de Lagos (Licença de 

descarga 11-AR/2008, de 9 de Maio) obriga à remoção de 75% da CQO, de 80% da CBO5 e de 2 x 

103 em NMP/100ml de coliformes fecais das águas residuais afluentes em termos médios.  

Nos Quadros A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6 e A2.7 do Anexo 2, apresentam-se o caudal e a 

composição do afluente à ETAR de Lagos, em vários meses do ano de 2010, com os valores médios 

diários nos diversos meses considerados. Os valores que se apresentam naqueles quadros 

constituíram a base dos dados de entrada nos modelos matemáticos de simulação dinâmica 

desenvolvidos para a ETAR de Lagos. No Quadro A3.2, do Anexo 3, apresenta-se, a titulo de 

exemplo, um dos relatórios de saída referente a uma das corridas do modelo criado para a ETAR de 

Lagos.  
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A ETAR de Lagos encontra-se construída a cotas muito baixas, no leito de cheia da Ribeira de 

Bensafrim, e está por isso sujeita a cheias frequentes é afetada, frequentemente, pela entrada de 

água do mar na rede de drenagem que aflui à ETAR. Na fotografia da Figura 6.35 mostram-se os 

digestores da ETAR durante uma cheia que teve lugar em Junho de 2006. 

 
         Figura 6.35 - ETAR de Lagos na cheia do ano 2006. 

6.4.4.  Construção do modelo da ETAR de Lagos 

Construiu-se um modelo com base na sequência das diferentes operações e processos unitários de 

tratamento da ETAR de Lagos. Na construção do modelo teve-se em atenção as dimensões dos 

diversos tanques e órgãos de tratamento, e foram testados alguns dos diferentes modelos 

aconselhados no GPS-X para simular as condições de funcionamento das várias etapas de 

tratamento. 

Construído o modelo da ETAR de Lagos, foram-se progressivamente introduzindo melhoramentos 

para ajustar os resultados obtidos nas diferentes corridas da simulação aos resultados obtidos no 

caso real, no funcionamento da ETAR. É possível, nestes casos, realizando diversas simulações, 

ensaiar condições de funcionamento que são difíceis de experimentar no caso real e desenvolver 

uma análise mais aprofundada do sistema, testando o controlo operacional em determinadas 

situações, analisando a sensibilidade das diversas etapas de tratamento e o seu comportamento 

nessas situações próximas dos valores limite utilizados no projeto e testando eventuais melhorias na 

concepção e no projeto das ETAR que permitam adaptá-las melhor a cenários futuros de alterações 

do clima.  

Seguidamente, foram realizadas diversas corridas do modelo para diferentes caudais e cargas 

afluentes e foram utilizados como valores de entrada ficheiros com resultados analíticos obtidos na 

ETAR. Verificou-se, para determinado período de tempo, de que forma é que os resultados 

calculados pelo modelo se ajustavam aos resultados do tratamento obtidos na ETAR. Testaram-se, 

em etapas sucessivas, novos cenários com diferentes melhoramentos no modelo e verificou-se que 

os resultados do cálculo e os valores de saída das diferentes corridas do modelo se mostravam 

progressivamente convergentes e cada vez mais próximos dos resultados obtidos em situação real. 
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Existem diferentes formas de simular o funcionamento dos sistemas de tratamento de águas 

residuais, umas são mais flexíveis do que as outras. As formas mais simples de modelação exigem 

que as instruções relativas às alterações das variáveis sejam previamente preparadas antes de se 

iniciar a fase de simulação. O GPS-X constitui uma ferramenta muito completa que permite abordar 

os sistemas de tratamento desta forma simples, com soluções de simulação mais estáticas, mas 

permite também uma análise mais complexa. Permite que sejam definidos diferentes comandos para 

simular os sistemas de uma forma flexível e interativa. O utilizador pode definir comandos que podem 

ser botões de comando e outros mecanismos de controlo das diferentes variáveis do modelo, os 

quais podem vir a atuar em simultâneo e ajustar o funcionamento do sistema de tratamento a 

situações que se vão alterando de uma forma dinâmica.  

Os comandos influenciam os valores das diferentes variáveis na resolução das equações integradas 

nos modelos. Estas variáveis afectam-se entre si e alteram o calculo e os resultados da corrida do 

modelo. No GPS-X é possível realizar este tipo de simulação dinâmica interativa utilizando comandos 

que permitem ir mudando o valor das diferentes variáveis, à medida que decorre a simulação. É 

também possível associar ao modelo, ficheiros, bases de dados ou algoritmos que permitem 

desenvolver análises de sensibilidade e optimizar soluções de tratamento.  

Podem, por exemplo ser usados os valores reais de resultados analíticos obtidos na ETAR em 

funcionamento, analisados os resultados das corridas do modelo previamente construído, e testado o 

modelo de simulação para aqueles valores. O modelo pode ser melhorado para ajustar 

progressivamente o seu funcionamento aos resultados reais. Esta capacidade de simulação interativa 

do GPS-X constitui uma ferramenta muito poderosa que permite ir criando assim diferentes cenários 

e sucessivas simulações dinâmicas. As ferramentas ajudam a compreender o funcionamento do caso 

real em estudo, e podem fornecer pistas para novas estratégias de adaptação, razões que levaram, 

no âmbito da tese, à escolha da plataforma de simulação GPS-X como ferramenta de trabalho no 

estudo dos efeitos das alterações climáticas no desempenho das ETAR. 

Para ensaiar situações de funcionamento da ETAR próximas das esperadas futuramente devido às 

alterações climáticas, foram testadas condições de afluência com períodos de forte pluviosidade, em 

que o caudal afluente era superior à capacidade de encaixe da instalação. Foram tambem testadas 

situações com temperaturas médias superiores à do afluente atual à ETAR. Posteriormente 

simularam-se situações em que devido à subida do nível do mar, a presença de concentrações 

elevadas de cloretos nos colectores afectava o funcionamento da ETAR. 

A simulação do funcionamento da estação de tratamento de águas residuais de Lagos foi realizada 

com o programa da plataforma GPS-X, nas suas sucessivas versões 4.1.2, 6.0.2 e 6.1.1. Com base 

na sequência das diferentes operações e processos unitários de tratamento da linha líquida, tendo 

em atenção a disposição e as dimensões dos diversos órgãos de tratamento, construiu-se o modelo 

dinâmico da ETAR. Testaram-se alguns dos modelos que integram o GPS-X para simular as 

condições de funcionamento das diversas etapas de tratamento. Realizaram-se diversas corridas dos 
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modelos dinâmicos com diferentes caudais e diferentes cargas poluentes afluentes, e utilizaram-se, 

como valores de entrada, resultados analíticos obtidos na operação da ETAR.  

Foram consideradas as características e dimensões dos principais órgãos de tratamento que constam 

do projeto da ETAR de Lagos e os valores operacionais utilizados na operação  da instalação. No 

Quadro 6.7, apresentam-se as características e dimensões dos principais órgãos de tratamento da 

ETAR. 

Quadro 6.7 - Dimensões dos principais órgãos na ETAR de Lagos. 

 

Inicialmente, utilizaram-se valores típicos dos coeficientes cinéticos e estequiométricos 

recomendados no programa. Usou-se a composição do afluente verificada à entrada da ETAR, os 

valores médios do caudal de entrada e da recirculação de lamas no tratamento biológico, o volume 

dos órgãos das diversas etapas de tratamento, e testaram-se diferentes modelos, em condições de 

funcionamento próximas das verificadas em caso real. Nalgumas situações foi necessário estimar 

valores de diversos parâmetros para se dispor de uma caracterização mais completa da água 

residual afluente.  

Nos casos em que não se encontravam disponíveis valores da CQO à entrada da instalação 

recorreu-se ao Influent Advisor para definir de forma mais completa a composição do afluente quando 

se dispunha apenas dos valores de alguns dos parâmetros. Em particular no caso de estudo da 

ETAR de Lagos, existem os valores da CBO5 no afluente que chega à ETAR, mas não se dispõe de 

grande parte dos da CQO. A concentração de cloretos à entrada da instalação encontra-se 

frequentemente acima dos 2000 mg/l de Cl- interferindo nas análises para determinação da CQO.  

 

Quadro 11 – Dimensões da ETAR de lagos (Fonte: www.aguasdoporto.pt) 

 

ORGÃO E GRANDEZA UNIDADE VALOR 

Decantadores primários  

Nº de decantadores primários circulares - 2 

Diâmetro m 19 

Área útil unitária m2 284 

Profundidade do tanque m 2.0 

Vala de oxidação 

Volume unitário m3 3200 

Profundidade do tanque m 3.7 

Decantadores secundários 

Nº de decantadores secundários circulares - 2 

Diâmetro m 36 

Área útil unitária m2 1020 

Profundidade do tanque m 3.8 
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Como para a exploração do modelo é fundamental dispor dos valores da CQO afluente, foi 

necessário estimar estes valores. Na Figura 6.36, apresenta-se, como exemplo, uma das folhas de 

calculo do Influent Advisor. Esta folha de calculo foi usada para estimar valores da CQO a partir dos 

valores disponíveis da CBO5 afluente à ETAR de Lagos. 

 

Figura 6.36 - Exemplo de utilização do Influent Advisor para estimar os valores da CQO à entrada 

da ETAR de Lagos. 

No exemplo apresentado na Figura 6.36, foi possível, a partir do valor medido da CBO5 no afluente 

de 243,5 mgO2/l, de um valor da CBOu de 369,0 mgO2/l, e de uma razão CBO5/CBOu que se aceitou 

ser 0,66, calcular um valor da CQO de 450 mg/l. Todos os dados em falta da CQO afluente, que 

foram necessários no modelo da ETAR de Lagos, foram obtidos recorrendo a este procedimento.  

Construiu-se depois o modelo topológico da estação de tratamento que reflete a sequência dos 

processos unitários de tratamento e das ligações entre os órgãos. Na Figura 6.37 apresenta-se o 

modelo topológico, desenvolvido para a ETAR de Lagos, que inclui duas linhas paralelas de 

tratamento com decantação primária, um sistema de tratamento biológico por vala de oxidação e 

duas linhas de decantadores secundários. 
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Figura 6.37 - Modelo topológico da ETAR de Lagos. 

O modelo topológico começou por ser simplificado com uma única linha de tratamento, tendo sido 

posteriormente levadas a cabo diversas alterações ao modelo inicial, que o foram aproximando 

sucessivamente do caso real. Testaram-se diversos tipos de decantadores primários com várias 

camadas horizontais de sedimentação, consideraram-se diferentes tipos de reatores biológicos no 

tratamento secundário e diversos valores médios na recirculação das lamas, diferentes decantadores 

secundários e consideraram-se, no modelo topológico, os modelos de simulação ajustados às 

diferentes operações e processos unitários dos principais órgãos de tratamento. Na simulação do 

tratamento biológico usaram-se os modelos matemáticos de simulação dinâmica ASM1 e ASM3. 

Após a construção do modelo inicial do funcionamento da ETAR, este foi calibrado, validado e 

testado com dados reais. Numa primeira fase, utilizaram-se como dados de entrada do modelo 

valores médios mensais do caudal e da composição em CBO5, e foram comparados os resultados 

(em CBO5, CQO e SST), com os valores médios do efluente tratado em caso real.  

Para calibração do modelo da ETAR de Lagos, foram utilizados dados dos meses de Agosto, 

Setembro e Outubro de 2010, que se apresentam nos Quadros A2.3, A2.4 e A2.5 do Anexo 2. Para 

efeitos de validação do modelo, utilizaram-se os dados do mês de Novembro de 2010, constantes do 

Quadro A2.6 do Anexo 2.  

Em diversas corridas do modelo verificou-se que os resultados calculados pelo modelo se situaram 

próximo dos obtidos em caso real. Quando se verificou que o modelo desenvolvido representava de 

forma relativamente fidedigna o desempenho da ETAR de Lagos, ou seja, quando a diferença entre 

os resultados do modelo e os valores reais, se apresentou inferior à dispersão estatística destes 

relativamente à média, medida pelo respectivo desvio padrão dado pela equação (6.1), considerou-se 

que o modelo se encontrava convenientemente validado.  

Na Figura 6.38 é apresentada uma corrida do modelo da ETAR de Lagos com os dados recolhidos na 

ETAR no mês de Novembro de 2010. 
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Figura 6.38 - Resultados do modelo de simulação do desempenho da ETAR de Lagos para os 

valores de Novembro de 2010. 

Podemos observar, na Figura 6.38, os resultados gráficos de uma corrida do modelo, com o caudal e 

a CBO5 à entrada da ETAR, e a CBO5 no efluente tratado. Os valores de CBO5 na água tratada, 

calculados pelo modelo, na linha azul contínua, ajustam-se, relativamente bem aos valores reais 

correspondentes, obtidos a partir dos valores medidos na ETAR no efluente tratado, que 

correspondem aos pontos azuis discretos.  

O modelo desenvolvido para a ETAR de Lagos foi também testado nas condições limite de caudal de 

afluência e de composição das águas residuais. Foi possível compreender melhor algumas das 

dificuldades encontradas na operação da ETAR. Um exemplo é a dificuldade criada ao 

funcionamento da instalação, quando se verificam caudais ou concentrações afluentes elevadas. 

Para valores muito elevados do caudal ou da concentração afluente da CBO5 a qualidade do efluente 

tratado é prejudicada. 

Além das dificuldades no funcionamento das ETAR provocadas por alterações climáticas que se 

refletem em modificações de caudal e na composição das águas residuais afluentes, são de prever 

outras dificuldades relacionadas com a subida do nível do mar. Neste aspecto, o caso de estudo da 

ETAR de Lagos foi importante por documenta bastante bem os efeitos da entrada de água do mar no 

desempenho da ETAR. A subida do nível do mar pode prejudicar a eficiência de tratamento da ETAR. 

Quando se trata de redes de drenagem situadas a cotas muito baixas, a água do mar entra na rede e 

chega às estações elevatórias que bombeiam o efluente para a ETAR. O resultado é, que por um 

lado, os equipamentos ficarem sujeitos a riscos de deterioração provocada pelo contacto com a água 

salgada e, por outro, a eficiência dos processos de tratamento pode ser prejudicada, dependendo da 

salinidade. O menor desempenho no tratamento biológico provocada pela entrada de água do mar 

pode dever-se à presença de cloretos (Cl-) ou sódio (Na) no afluente salino e manifesta-se na menor 
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decantabilidade dos flocos biológicos. Podem-se Também criar condições favoráveis à formação de 

sulfuretos, sobretudo durante o Verão, e colocar-se em risco a reutilização dos efluentes tratados, 

para rega. Também a presença de cloretos no efluente tratado da ETAR condiciona a sua reutilização 

na rega. A entrada de água do mar na ETAR de Lagos tem originado uma série de problemas 

identificados pelas equipas de operação da ETAR: 

- Baixa decantabilidade dos sólidos suspensos, no tratamento primário, reduzindo a eficiência 

desta etapa e aumentando a carga afluente para o tratamento secundário; 

- Desenvolvimento de bactérias filamentosas na vala de oxidação, originando fraca 

decantabilidade, prejudicando a separação sólido-líquido, com flocos de tamanho reduzido e 

dispersos, situação que se agrava sempre que o teor de cloretos se mantém elevado; 

- Morte da biomassa no sistema de tratamento biológico por lamas ativadas, levando à subida 

à superfície e flotação de lamas nos decantadores secundários; 

- Dadas as características e quantidade excessiva de lamas flotadas, as bombas de 

sobrenadantes instaladas nos decantadores secundários não têm capacidade de aspiração 

das lamas que se vão acumulando diariamente na superfície, sofrendo desgaste acentuado 

face às muitas horas de funcionamento e face ao elevado teor de cloretos na água e nas 

lamas; 

- Devido às escumas formadas à superfície pelas lamas biológicas por causa da presença de 

cloretos as bombas de sobrenadantes dos decantadores secundários da ETAR de Lagos 

entram frequentemente em curto-circuito, tendo de ser removidas para reparação; 

- Como as bombas instaladas não têm capacidade para aspirar a totalidade das lamas 

acumuladas à superfície dos decantadores, a camada de lamas torna-se muito espessa, e 

parte é arrastada com o efluente descarregado, degradando a qualidade do efluente final e 

prejudicando o desempenho da ETAR. 

Uma vez dissolvidos nas águas residuais, os cloretos não podem ser removidos pelos processos de 

tratamento correntemente utilizados para promover uma eficiente sedimentação ou por tratamento 

biológico. A tecnologia de tratamento disponível para remover cloretos das águas residuais é em 

regra dispendiosa e baseia-se em processos de tratamento por membranas como a osmose inversa. 

No caso da ETAR de Lagos, foi possível observar diversas situações em que a condição de preia-mar 

de águas vivas levou à contaminação do afluente que chegou à instalação por concentrações 

elevadas de cloretos, que prejudicaram a sedimentação das lamas biológicas e os rendimentos do 

tratamento. Na Figura 6.39 observa-se numa fotografia de Abril de 2010, a presença de sólidos junto 

ás caleiras superficiais periféricas de descarga do sobrenadante de um dos decantadores secundário. 

Os sólidos suspensos que escapam com o efluente tratado prejudicam, naturalmente, o desempenho 

da ETAR. 
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Figura 6.39 - Caleira de superfície de um decantador secundário da ETAR de Lagos em Abril de 

2010. 

Dificuldades criadas pela presença de água salgada na sedimentabilidade das lamas biológicas 

levam a que estas se acumulem na superfície dos decantadores secundários, junto às caleiras 

periféricas, e que sejam arrastadas com o efluente tratado, prejudicando a eficiência da desinfeção, a 

situada a jusante e, desta forma, a qualidade final da massa líquida. 

A relação entre a concentração de cloretos e a presença de sólidos no efluente tratado na ETAR de 

Lagos no ano de 2010 é documentada nas Figuras 6.40 e 6.41 seguintes. Na Figura 6.40 

apresentam-se os valores médios mensais dos sólidos suspensos totais à entrada e à saída da 

instalação. 

 
Figura 6.40 - Valores médios mensais da concentração de sólidos suspensos totais na ETAR de 

Lagos no ano 2010. 

Na Figura 6.41, apresenta-se a concentração média mensal de cloretos com o efluente tratado 

descarregado na saída da ETAR de Lagos, durante o ano de 2010. 
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Fevereiro 186 61 
Março 190 172 
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Maio 221 129 
Junho 271 151 
Julho 279 115 
Agosto 362 56 
Setembro 260 59 
Outubro 244 37 
Novembro 235 37 
Dezembro 307 41 
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Figura 6.41 - Valores médios mensais dos cloretos no efluente da ETAR de Lagos no ano 2010. 

Como se pode verificar comparando as Figuras 6.40 e 6.41, nos meses em que o efluente tratado 

apresenta concentrações mais significativas de cloretos, linha rosa da Figura 6.41, a remoção de 

sólidos na ETAR é menor, diferença entre as linhas encarnada e verde da Figura 6.40, e a 

concentração de sólidos no efluente tratado maior, linha verde da Figura 6.40. A presença de sólidos 

em excesso no efluente tratado quando entra água do mar na ETAR, deve-se, em grande parte, à 

menor decantabilidade das lamas biológicas. 

Na Figura 6.42, apresentam-se os resultados de corrida do modelo da ETAR de Lagos, considerando 

os valores médios mensais verificados ao longo de 2010. 

 
Figura 6.42 - Resultado do modelo da ETAR de Lagos para os valores médios mensais do ano 

2010. 
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A linha preta representa o caudal afluente à ETAR, a linha verde a CBO5 no afluente calculada pelo 

modelo a partir da CQO, a linha azul a CBO5 no efluente tratado calculada pelo modelo e os pontos 

azuis ( que se situam sob a linha azul), os valores médios mensais da CBO5 no efluente obtidos na 

operação da ETAR. Pode verificar-se na Figura 6.42 que o ajustamento dos resultados do modelo, 

linha azul, aos valores médios obtidos a partir de amostras recolhidas à saída da ETAR, pontos azuis, 

é relativamente bom, exceptuando o mês de Abril. Naquele mês a eficiência do tratamento foi menor 

que a calculada pelo modelo. 

No Quadro A2.1 do Anexo 2 apresentam-se o caudal e a composição do afluente e do efluente da 

ETAR de Lagos, em valores médios mensais. Dos valores apresentados no Quadro A2.1 e dos 

resultados da Figura 6.42, verifica-se que, no mês de Abril de 2010, a ETAR de Lagos apresenta, em 

termos médios, menores eficiências de tratamento. Com efeito, verificam-se naquele mês remoções 

médias da CBO5 próximas dos 45%, quando no resto do ano as remoções mensais se situam em 

média nos 80%. Este aspecto de redução da eficiência do tratamento foi especialmente evidente nas 

situações em que entrou água do mar na ETAR de Lagos, e em que se verificaram maiores 

concentrações de cloretos. 

A situação de elevada concentração de cloretos encontrada na ETAR de Lagos em Abril de 2010, foi 

simulada no modelo desenvolvido. Na Figura 6.43 apresentam-se os resultados da corrida do modelo 

da ETAR de Lagos para a situação observada em Abril de 2010, em que a entrada de água salgada 

resultou numa concentração média de cloretos à entrada superior a 5 400 mgCl-/l. 

 
Figura 6.43 - Resultados do modelo de simulação do desempenho da ETAR de Lagos, para os 

valores de Abril de 2010. 

Na Figura 6.43 apresentam-se os resultados do modelo da ETAR de Lagos, usando os valores do 

caudal de Abril, na linha preta, valores calculados da CBO5 à entrada, na linha verde, e valores da 

CBO5 à saída da ETAR calculados pelo modelo, linha azul. Os valores da CBO5 medidos em 

amostras recolhidas à saída da instalação ao longo do mês de Abril, encontram-se representados 
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pelos pontos azuis discretos. Os valores mais elevados da CBO5 no efluente tratado observaram-se 

nos períodos em que aumentou o caudal afluente à instalação, estes valores coincidiram com as 

menores eficiências de tratamento verificadas naqueles períodos. 

6.4.5.  Modelação da ETAR de Lagos nas novas condições climáticas 

De seguida, recorreu-se à modelação matemática da ETAR de Lagos para avaliar o seu desempenho 

em cenários de alterações climáticas. Como é possível verificar no Quadro A2.1 do Anexo 2, a 

temperatura média mensal da água residual afluente à ETAR em 2010 variou, entre 17°C, em 

Janeiro, e 23,6°C, em Agosto, que foi o mês mais quente do ano. Na Figura 6.44 mostra-se a 

evolução daqueles valores ao longo de 2010. 

 
Figura 6.44 - Temperaturas médias no afluente à ETAR de Lagos, no ano de 2010. 

O caudal médio mensal da água residual afluente à ETAR variou, no ano 2010, entre os valores de 

20 255 m3/dia, em Abril, e 11 994 m3/dia, em Novembro, que foi o mês com menor caudal. Na Figura 

6.45 mostra-se a evolução dos caudais ao longo do ano. 

 
Figura 6.45 - Caudais médios mensais afluentes à ETAR de Lagos, no ano 2010. 

Nas Figuras 6.44 e 6.45 é possível verificar que Agosto foi o mês mais quente de 2010, com uma 

temperatura média do afluente de 23,6ºC, que Abril foi o mês com maior caudal afluente e Novembro 
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o mês de menor caudal. Considerou-se, portanto, que estes meses seriam os mais indicados para 

testar as situações associadas aos novos cenários climáticos. Para o caso de estudo da ETAR de 

Lagos, consideraram-se diferentes cenários climáticos baseados em projeções efetuadas a nível 

regional: um cenário com aumento na temperatura média verificada no mês mais quente, cenário 

ModLagS1; um cenário com diminuição da precipitação, cenário ModLagS2; e um cenário de subida 

do nível do mar, cenário ModLagS3. Para os três cenários considerados foram realizadas simulações 

do funcionamento da ETAR nestas novas condições, recorrendo ao modelo desenvolvido.  

No cenário ModLgS1, para testar o funcionamento da ETAR de Lagos com o aumento de 2ºC na 

temperatura média, aumento estimado no projeto TRUST para Faro no ano 2059, alterou-se no 

modelo o valor da temperatura do líquido no interior do reator biológico, neste caso na vala de 

oxidação. Na Figura 6.46 compara-se o desempenho da ETAR de Lagos em Agosto de 2010, em que 

a temperatura média foi de 23,6ºC, como seu desempenho nas condições projetadas com uma 

temperatura média de 25,6ºC. 

 
Figura 6.46 - Resultados do modelo da ETAR de Lagos em Agosto de 2010 e cenário com 

temperatura média mais elevada, cenário ModLgS1. 

Como é possível verificar na Figura 6.46, comparando os dois gráficos, o efeito do aumento da 

temperatura média manifesta-se no modelo obtendo-se um rendimento mais elevado na remoção da 

CBO5. Com efeito, a linha azul que representa a CBO5 no efluente tratado apresenta, no gráfico do 

lado direito relativo ao cenário de alterações climáticas ModLgS1, um traçado numa posição 

sensivelmente mais baixa do que em Agosto de 2010, o que significa que a concentração da CBO5 

no efluente tratado é menor. Verifica-se portanto, com a utilização do modelo, que com o aumento da 

temperatura média no mês mais quente os rendimentos de remoção da CBO5 na ETAR de Lagos 

aumentam. Conclui-se que dentro dos valores considerados, o aumento da temperatura média não 

prejudica, antes melhora, o desempenho da ETAR. 

No segundo cenário estudado, ModLgS2, considerou-se a diminuição da precipitação no Outono. 

Recorda-se que as projeções para Faro apontam para uma diminuição da precipitação de 20% no 

ano 2099. Neste caso, usaram-se os valores do Outono, dados do período que decorreu entre o dia 

21 de Setembro e o dia 20 de Dezembro de 2010, e compararam-se os resultados de simulações, 
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quer para o Outono de 2010, quer para as projeções dos modelos utilizados no projeto TRUST para o 

Outono de 2099, em que se prevê uma redução na precipitação de cerca de 20%.  

Admitiu-se também neste caso, de uma forma simplificada, que uma redução média de 20% da 

precipitação do Outono se refletia proporcionalmente no caudal médio afluente à ETAR, também com 

uma redução equivalente de 20% na fração pluvial. Esta simplificação pode não ser correta, mas para 

se obterem valores mais adequados, deveria dispor-se de um modelo que permitisse relacionar a 

precipitação com o escoamento nas bacias que drenam para a ETAR de Lagos, e conhecer com 

maior detalhe o comportamento do sistema de drenagem e os caudais de infiltração, o que se 

encontra fora do âmbito do trabalho.  

Também como simplificação, na ausência de informação detalhada sobre a contribuição poluente da 

componente pluvial afluente à ETAR de Lagos, e desconhecendo-se se é significativa a concentração 

de poluentes nas águas pluviais transportadas na rede de drenagem de Lagos, admitiu-se de forma 

simplificada, que as águas pluviais afluentes à ETAR não continham poluentes. Desta forma no 

cenário de diminuição do caudal afluente associado à menor precipitação, cenário ModLgS2, 

considerou-se apenas o consequente aumento na concentração da CQO afluente à ETAR, devido ao 

menor efeito de diluição associado.  

Conforme se pode verificar nos Quadros A2.4, A2.5, A 2.6 e A2.7 do Anexo 2, relativos aos meses de 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, os valores da CQO no afluente à ETAR de Lagos no 

Outono de 2010, foram relativamente elevados. A redução do caudal afluente teve como 

consequência aumentos nas concentrações afluentes da CQO e da CBO5, que se refletiram no 

modelo afectando o desempenho da ETAR. Na Figura 6.47 compara-se o desempenho do modelo da 

ETAR de Lagos no Outono de 2010 e em cenário de alterações climáticas, com um caudal pluvial 

inferior no Outono e concentrações afluentes proporcionalmente superiores. 

 
Figura 6.47 - Resultados do modelo da ETAR de Lagos no Outono de 2010 e no Outono de 2099, 

cenário ModLgS2. 

Nos dois gráficos da Figura 6.47, as linhas pretas referem-se ao caudal afluente à instalação, as 

linhas verdes à CBO5 afluente e as linhas azuis à CBO5 no efluente tratado. Verifica-se que no 

cenário ModLgS2, a ETAR beneficia com a diminuição das situações de caudal muito elevado, 

durante períodos de tempo relativamente curtos, e acomoda relativamente bem o aumento da 
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concentração afluente decorrente da diminuição do caudal em cenário de alterações climáticas. A 

ETAR, no cenário considerado, só pontualmente tem dificuldades em cumprir os limites de descarga, 

obtendo-se geralmente remoções da CBO5 superiores a 80%. O desempenho é em geral bom, 

embora pontualmente seja apenas aceitável, com valores do índice de desempenho inferiores a 200.  

Num terceiro cenário para a ETAR de Lagos, ModLgS3, considerou-se uma subida de cerca de 70 

cm do nível médio do mar. Considerou-se também que esta subida do nível do mar afectava o 

desempenho da ETAR ao longo de todo o ano. Assumiu-se, para o efeito, que a situação verificada 

no mês de Abril de 2010, quando a entrada de água do mar nas instalações prejudicou o 

desempenho da ETAR, se iria verificar no cenário de alterações climáticas considerado, ao longo de 

todo o ano. Em Abril de 2010, as eficiências de remoção da CBO5 foram baixas, obtendo-se valores 

inferiores ao VL exigido na licença de descarga da ETAR. 

Verificou-se que o modelo desenvolvido para a ETAR de Lagos não descrevia adequadamente o 

comportamento da ETAR, nas condições de entrada de água do mar, como se pode observar na 

Figura 6.43. Com efeito, como se viu anteriormente, no mês de Abril de 2010, quando entrou mais 

água salgada nas instalações, verificaram-se rendimentos inferiores aos calculados pelo modelo. 

Modificando o modelo matemático associado à simulação dinâmica da ETAR de Lagos, foi possível 

refletir o efeito da entrada de água salgada na redução da eficiência do tratamento biológico. Alterou-

se, no modelo, a taxa de crescimento dos microrganismos heterotróficos em função da concentração 

de cloretos e foi possível, desta forma, obter um comportamento mais aproximado da situação real 

com rendimentos médios mensais de remoção da CBO5 mais baixos, semelhantes aos obtidos na 

ETAR no mês de Abril de 2010.  

Ao modificar o modelo matemático associado à simulação dinâmica foi possível traduzir o efeito da 

entrada de água do mar na redução da eficiência do tratamento biológico. Na Figura 6.48 

apresentam-se corridas do modelo para o ano 2010 e nas condições decorrentes da entrada de água 

do mar, com as modificações introduzidas no modelo.  

 
Figura 6.48 - Resultados do modelo da ETAR de Lagos para o ano 2010 e cenário de alterações 

climáticas com entrada de água do mar, cenário ModLgS3. 

No gráfico da esquerda, apresentam-se os resultados das corridas do modelo da ETAR de Lagos 

para os valores médios mensais no ano 2010. No gráfico da direita, os resultados com as 
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modificações introduzidas no modelo devido á presença de água salgada. Na Figura 6.48, as linhas 

preta e verde, referem-se respetivamente ao caudal e à CBO5 na entrada da ETAR. A linha azul 

representa os resultados de CBO5 no efluente tratado. Esta linha apresenta, no gráfico da esquerda, 

valores inferiores aos valores obtidos no gráfico da direita. Para obtenção do gráfico da direita, 

alterou-se a taxa máxima de crescimento dos microrganismos heterotróficos para permitir 

acompanhar o desempenho da ETAR, no cenário de alterações climáticas ModLgS3, em que se 

considera a entrada de água do mar na ETAR ao longo de todo o ano. Comparando os gráficos da 

esquerda e da direita verifica-se que a entrada de água do mar afecta o rendimento do tratamento 

quanto aos valores da CBO5. Com efeito, com a entrada de água do mar esperam-se menores 

rendimentos na remoção da CBO5. No Quadro A3.2 do Anexo 3, apresenta-se um relatório gerado 

pelo modelo de simulação construído para o caso de estudo da ETAR de Lagos, com resultados do 

cenário ModLgS3.  

Dos três cenários climáticos exemplificados neste caso de estudo para a ETAR de Lagos, ModLgS1, 

ModLgS2 e ModLgS3, um relacionado com um cenário de aumento da temperatura média no mês 

mais quente do ano, um segundo com condições de diminuição do caudal de Outono, e um terceiro 

com subida do nível do mar, verificou-se que destes três cenários ensaiados é a subida do nível do 

mar aquele que apresenta consequências negativas claras no desempenho da ETAR de Lagos.  

6.4.6.  Adaptação da ETAR de Lagos 

Usando a metodologia proposta para adaptação das ETAR, foram propostas modificações no 

esquema de tratamento e foi seguidamente testado o funcionamento da ETAR com as modificações 

propostas. Construiu-se um novo modelo topológico, com a sequência das diferentes operações e 

processos unitários de tratamento em que foram consideradas as dimensões dos diversos tanques e 

diferentes órgãos de tratamento. 

Como as dificuldades de funcionamento verificadas na ETAR de Lagos quando aflui água salgada do 

mar misturada no afluente se refletem sobretudo na baixa decantabilidade dos sólidos e em particular 

originam lamas biológicas muito leves, optou-se por testar a solução de adicionar uma nova etapa de 

tratamento. Quando entra água do mar na instalação, verifica-se que as concentrações de cloretos 

sobem, reflectindo-se em valores mais elevados da CBO5 no efluente tratado. Nestas condições, 

ultrapassa-se o valor limite, VL, exigido na licença de descarga. Sabe-se que os valores elevados da 

CBO5 à saída da ETAR se encontram relacionados com valores elevados de concentração de 

sólidos, SST, no efluente tratado. Os sólidos são retidos facilmente nos filtros. Optou-se, assim, por 

introduzir uma etapa final de tratamento de afinação, recorrendo a filtros de areia para criar condições 

que permitam preparar a ETAR para a subida do nível do mar. Na Figura 6.49 apresenta-se o modelo 

topológico com o novo esquema de tratamento, incluindo a etapa final de filtração. 
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Figura 6.49 - Esquema do modelo da ETAR de Lagos, com tratamento de afinação adicional por 

filtração. 

Criado um novo modelo com a etapa adicional de tratamento, este foi testado. Na Figura 6.50, 

apresenta-se um resultado da corrida do modelo modificado para simular a presença de água do mar 

na ETAR ao longo de todo o ano conforme cenário ModLgS3 e incluindo a etapa final de tratamento 

de afinação por filtros de areia.  

 
Figura 6.50 - Resultado do modelo da ETAR de Lagos, no cenário de alterações climáticas 

ModLgS3, incluindo etapa adicional de filtração. 

Seguidamente, foi comparado o desempenho da ETAR de Lagos nas situações sem tratamento final 

de filtração e com esta etapa final de tratamento. Verifica-se que a presença de uma etapa final de 

filtração impede os sólidos, em particular os flocos biológicos mais leves, que não decantam bem, de 

escapar com o efluente tratado resultando num desbaste adicional da CBO5 presente no efluente 
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tratado. Na Figura 6.51 comparam-se os resultados dos modelos associados ao cenário ModLgS3 

sem tratamento adicional e com etapa final de filtração. 

 
Figura 6.51 - Resultados dos modelos da ETAR de Lagos, no cenário de alterações climáticas 

ModLgS3, comparando as situações sem e com tratamento de afinação por filtração. 

Na Figura 6.51 o caudal afluente está representado na linha a preto, a CBO5 no afluente 

representada pela linha verde e os valores da CBO5 calculados pelo modelo no efluente tratado, em 

cenário de alterações climáticas ModLgS3, estão representados na linha azul. No gráfico da 

esquerda, apresentam-se os resultados calculados sem a etapa de filtração e, no gráfico da direita, 

com a etapa final de filtração. Os valores obtidos no gráfico da direita situam-se muito abaixo dos 

valores da CBO5 obtidos na ETAR, no ano 2010.  

Verificados os indices de desempenho, confirma-se que, neste caso, o desempenho da ETAR é 

sempre bom. Assim, depois de testados no modelo os efeitos da filtração na remoção da CBO5, 

confirmou-se que esta solução era capaz de evitar que o limite de descarga fosse ultrapassado nas 

situações em que se verifica a subida do nível do mar, associadas ao cenário ModLgS3.  

Como se verifica na Figura 6.51, a utilização de uma etapa final de filtração é capaz de corrigir as 

dificuldades criadas no desempenho da ETAR de Lagos, pela presença da água salgada. Uma etapa 

final de afinação do efluente tratado por filtração garante uma redução adicional das concentrações 

de CBO5 no efluente tratado, suficiente para se cumprirem os respectivos VL, ou valores limites de 

descarga desse parâmetro. 

Existem ainda outras medidas importantes para a proteção do sistema de drenagem que alimenta a 

ETAR de Lagos, relativamente à entrada de água do mar. Estas medidas incluem a instalação de 

válvulas de maré e alterações na gestão da rede de drenagem, que permitam diminuir as infiltrações 

e separar uma parte progressivamente mais significativa dos caudais pluviais, tornando os sistemas 

separativos predominantes.  

Entende-se que o exemplo apresentado anteriormente ajuda a evidenciar a vantagem da utilização 

da simulação dinâmica para fundamentar a adaptação de um sistema de tratamento às alterações 

climáticas.  
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No caso de estudo abordado foram seguidos os passos da metodologia de adaptação da ETAR 

proposta no Capítulo 4 do presente trabalho. Baseado nos dados de dimensionamento da ETAR de 

Lagos, dados quantitativos e qualitativos da operação e parâmetros do modelo, foi construído, 

verificado e aperfeiçoado o modelo dinâmico para simular o funcionamento da ETAR. Definiram-se, 

no caso de estudo da ETAR de Lagos, situações com novas condições climáticas, que incluíram o 

aumento na temperatura média do mês mais quente, a diminuição no caudal de Outono e a subida do 

nível do mar. Estes cenários foram construídos de acordo com as previsões para as alterações 

climáticas a nível regional do Algarve, até ao final do século. Recorrendo ao modelo desenvolvido, 

testou-se o funcionamento da ETAR com estes cenários. Concluiu-se que a subida do nível do mar 

prejudicava o bom desempenho da ETAR. Propôs-se uma solução técnica para a adaptação da 

ETAR. Introduziram-se no modelo as modificações necessárias. Testaram-se as soluções e analisou-

se o seu efeito no desempenho da ETAR, concluindo-se que com uma etapa suplementar de 

afinação por filtração, a ETAR fica preparada para acomodar os efeitos dos impactos das alterações 

climáticas previstas. 

Estas medidas de adaptação constituem caminhos para melhorar o desempenho da ETAR nas 

situações criadas por cenários de alterações climáticas e documentam a utilidade das ferramentas 

utilizadas neste estudo, e a vantagem de dispor de uma metodologia genérica de adaptação como a 

proposta neste trabalho. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA 
INVESTIGAÇÃO FUTURA 

7.1. Conclusões 

Ao longo do trabalho salientou-se a importância da adaptação das estações de tratamento de águas 

residuais, ETAR, às alterações climáticas. Verificou-se que as ETAR contribuem para as alterações 

climáticas através da emissão de gases com efeito de estufa, GEE, que estes gases se acumulam na 

atmosfera, alteram as variáveis climáticas e originam impactos nas condições de funcionamento das 

infraestruturas do sector das águas, que incluem as águas de abastecimento e as águas residuais. 

Os impactos das mudanças do clima afectam, assim,  o desempenho das ETAR.  

Atendendo ao contexto geral do sector das águas, a mitigação das emissões de GEE provenientes 

das ETAR é importante, mas a adaptação das ETAR é essencial para garantir que mantêm um 

desempenho adequado nas novas condições decorrentes de cenários futuros de alterações 

climáticas. 

A contribuição das emissões de GEE com origem nas águas residuais é pouco significativa face às 

restantes fontes de emissão. Sabe-se, genericamente, quais são os principais GEE emitidos pelas 

ETAR, a sua importância relativa e as suas quantidades e, ainda, que operações e processos 

unitários de tratamento os libertam e quais os principais mecanismos e processos bioquímicos que 

lhes estão associados. Dispõe-se de medidas de mitigação que podem ser implementadas nas ETAR 

e pode intervir-se nestes sistemas para reduzir as emissões de GEE. Sabe-se, contudo, que embora 

a mitigação das emissões de GEE possa assumir algum significado, não parece capaz de evitar ou 

contribuir significativamente para evitar atempadamente os impactos das alterações climáticas. Daí a 

relevância e a urgência da adaptação. 

O funcionamento das ETAR é afectado pelas alterações climáticas devido à variação da quantidade e 

composição das águas residuais afluentes, nomeadamente face a eventos extremos, os quais, se 

prevê,  venham a aumentar em intensidade e frequência. Em Portugal, muitas das grandes ETAR 

municipais situam-se em zonas baixas, junto à costa e próximo de zonas habitacionais, algumas 

correndo já, atualmente, riscos de inundação e vendo o seu desempenho afectado negativamente 

pela entrada de água do mar, por chuvadas intensas e por secas prolongadas.  

O objetivo principal da tese é propor uma estratégia de adaptação das ETAR às alterações climáticas 

com suporte em modelação dinâmica. Em concreto, apresentam-se contribuições para a adaptação 

das ETAR em Portugal, através da proposta de uma metodologia de estratégia de adaptação que se 

aplicou a dois casos de estudo. O trabalho desenvolvido permitiu dar resposta às principais questões 

de investigação inicialmente colocadas. Ou seja, a uma primeira questão sobre a forma como as 

alterações climáticas podem afectar o desempenho das ETAR, e a uma segunda questão acerca da 
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metodologia para simular impactos do clima nas ETAR e para testar soluções técnicas para a 

respectiva adaptação e, finalmente, a uma terceira questão, sobre as possibilidades de exploração 

dos modelos matemáticos de simulação dinâmica do comportamento das ETAR tendo em vista 

suportar as medidas de adaptação. 

Existe alguma confiança associada aos cenários de alterações climáticas à escala global do planeta, 

mas a incerteza é ainda grande no que respeita aos impactos dessas alterações no ambiente, na 

sociedade e nas infraestruturas, às escalas regional e local. Têm-se projetado alterações 

significativas no clima dos vários países da Europa e, entre estes, em Portugal. Portugal encontra-se 

bastante exposto aos impactos das alterações climáticas no que se refere ao aumento das 

temperaturas médias e das máximas, às alterações dos padrões de distribuição da pluviosidade ao 

longo do ano, e à subida do nível do mar. Estas projeções obtêm-se reduzindo a escala dos modelos 

globais, do tipo GCM, para modelos regionais do tipo RCM e aplicando cenários idênticos, 

dependentes de desenvolvimentos socioeconómicos alternativos e das emissões de GEE que lhes 

estão associadas. Os recentes modelos do clima dão alguma confiança porque se têm mostrado 

capazes de descrever, de forma aproximada, o clima passado, ajudando a explicar os mecanismos 

que estão na origem das alterações que se observam atualmente. Os resultados obtidos a nível 

regional são convergentes com os obtidos a nível global e revelam-se relativamente credíveis, 

quando se trata de projetar as principais tendências ou linhas de evolução provável nos valores 

médios das variáveis climáticas que descrevem o clima.  

O problema com as projeções do clima reside, em parte, no aumento da incerteza associada, quando 

se pretende aumentar a resolução espacial e temporal dos modelos regionais. Perde-se, 

seguramente, rigor nas projeções, ao passar da escala regional para a local e a incerteza aumenta 

quando se pretende dispor de valores máximos e mínimos, e não de valores médios. Embora nos 

cenários projetados, as situações médias futuras sejam relevantes, para efeitos da adaptação das 

infraestruturas do sector da água, e particularmente na adaptação das ETAR, interessam 

fundamentalmente os valores limites associados ao aumento da intensidade e frequência dos 

fenómenos meteorológicos extremos. O clima não se encontra bem caracterizado a nível local e 

faltam séries temporais de dados diários e horários que permitam projetar com segurança a evolução 

dos valores extremos. Estes dados são os mais relevantes nas projeções para adaptar as 

infraestruturas a nível local, especialmente no caso das ETAR.  

Relativamente à primeira questão de investigação, colocada no Capítulo 1 da tese, de saber como é 

que as alterações climáticas podem afectar o desempenho das ETAR, concluiu-se que, em termos 

gerais, as alterações climáticas podem ter influência na quantidade e na qualidade das águas 

residuais que afluem às ETAR, no funcionamento das diversas operações e processos unitários de 

tratamento e nos riscos de exposição das infraestruturas a cheias, inundações e fenómenos 

meteorológicos extremos. As ETAR são infraestruturas particularmente sensíveis a estes riscos e 

portanto a adaptação das ETAR às alterações climáticas constitui um aspecto importante e que deve 
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estar assegurado. Algumas medidas permitem a adaptação dos sistemas de drenagem e tratamento 

das águas residuais, mantendo a sua operacionalidade e bom desempenho em cenários de 

alterações climáticas. 

Alterações na temperatura média e nas temperaturas mínimas e máximas, afectam muitos dos 

processos que têm lugar nas ETAR, em particular, a solubilidade do oxigénio na água, a cinética das 

reações, o crescimento dos microrganismos e o funcionamento dos equipamentos electromecânicos. 

Alterações nas condições de afluência e da composição das águas residuais por processos que 

ocorrem durante a drenagem, a montante da ETAR, podem prejudicar o respectivo desempenho. O 

modo como o clima afecta as ETAR, depende da variação da quantidade e da qualidade das águas 

residuais, mas também das características de cada sistema, da respectiva gestão e da capacidade 

intrínseca dos sistemas para integrarem novos condicionamentos.  

A subida do nível médio do mar pode ter impactos nos sistemas de saneamento de águas residuais e 

nas ETAR. Pode alterar a composição e a quantidade dos afluentes e aumentar o risco de 

inundações. Em caso de inundação os edifícios e os órgãos de tratamento da ETAR podem ser 

afectados, e parcial ou completamente destruídos, e os equipamentos eletromecânicos, a 

instrumentação e os sistemas de comando e controlo, podem ficar seriamente danificados e 

inoperacionais.  

Relativamente à segunda questão de investigação, de como construir uma metodologia para simular 

impactos do clima e que permita testar soluções técnicas para a adaptação das ETAR, propôs-se no 

Capítulo 4 a construção de uma nova metodologia. Aplicaram-se modelos dinâmicos de uma 

plataforma de simulação (GPS-X) ao desempenho de duas grandes ETAR localizadas em Portugal e 

foi possível desta forma evidenciar e fornecer pistas que permitissem apoiar a tomada de decisões, 

que as tornem, no futuro, menos vulneráveis e mais adaptadas às alterações climáticas.  

Recorrendo à metodologia proposta neste trabalho, foram estudados diferentes cenários de 

alterações climáticas, construídos modelos e usados diversos comandos para desenvolver 

sucessivas corridas de simulação dinâmica, que ajudaram a compreender, tanto os resultados e o 

próprio modelo, como ajudaram a construir soluções e medidas para a adaptação das ETAR. 

Aplicou-se a metodologia proposta para adaptação à ETAR do Freixo na cidade do Porto e à ETAR 

de Lagos no Algarve. Embora não se dispondo de dados com elevada resolução espacial e temporal 

que permitam projetar com maior segurança as variáveis do clima para os casos de estudo, mas 

apenas de projeções climáticas a nível regional com aumentos na temperatura média do ar e na 

precipitação de Inverno, na região do Porto, e aumentos na temperatura média e diminuição da 

precipitação média mensal em Faro, no Algarve, utilizaram-se as projeções disponíveis. Trata-se de 

valores médios, quando sabemos que os impactos mais significativos nas ETAR se associam aos 
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valores extremos das variáveis do clima, mas considerando esta limitação, a aplicação da 

metodologia proposta permitiu obter alguns resultados. 

Nos casos de estudo desenvolvidos, conclui-se que os cenários de aumento da temperatura média 

não afectaram negativamente o desempenho das ETAR, pelo contrario, melhoraram a eficiência do 

tratamento não se prevendo a necessidade de medidas de adaptação. Já outras situações 

associadas a cenários de progressiva diminuição da pluviosidade e do escoamento, durante uma boa 

parte do ano, em particular no Outono, tendem a criar uma pressão adicional sobre os sistemas de 

tratamento que ficam progressivamente sujeitos a caudais cada vez menores e a maiores 

concentrações de poluentes afluentes às ETAR. Estas situações são suscetíveis de vir a afectar a 

eficiência de tratamento e dificultar o cumprimento das atuais, e provavelmente das futuras, licenças 

de descarga.  

O sistema de tratamento da ETAR do Freixo é relativamente robusto. A ETAR encaixa variações de 

qualidade e quantidade significativas sem prejudicar as eficiências de remoção de sólidos suspensos 

totais e de matéria orgânica. Contudo, verificou-se que na ETAR do Freixo a remoção de azoto é 

bastante sensível a variações de caudal e de carga orgânica. A composição do afluente à ETAR do 

Freixo é, frequentemente, mais concentrada, no que respeita a alguns parâmetros do que foi 

considerado no projeto inicial e o aumento dessas concentrações, no futuro e devido à menor 

diluição, poderá vir a prejudicar o desempenho da ETAR. A metodologia de avaliação da adaptação 

proposta permitiu verificar que, recorrendo a um sistema de tratamento físico-químico a montante da 

decantação primária da ETAR do Freixo, é possível resolver os problemas detectados. Verificou-se, 

ainda, que é possível reduzir substancialmente o consumo de energia no arejamento, mantendo o 

cumprimento dos objetivos de descarga. 

Na ETAR de Lagos verificou-se que, quando ocorrem fenómenos de precipitação muito intensa com 

grandes variações do caudal médio afluente, e marés vivas com entrada de água do mar na rede de 

drenagem servida pela ETAR, é prejudicada a eficiência do tratamento. A presença de elevadas 

concentrações de cloretos no afluente encontra-se associada a situações em que a decantação das 

lamas biológicas não é adequada, o que prejudica o funcionamento da ETAR e impede a reutilização 

do efluente tratado para rega. A solução técnica de adaptação considerada, de tratamento e afinação 

por filtração, permitiu reduzir substancialmente estes problemas, mantendo o cumprimento dos atuais 

objetivos de descarga. 

Quanto às soluções técnicas, as medidas de adaptação que asseguram o nível de desempenho das 

ETAR em Portugal face a subidas de temperatura, modificações no caudal afluente e subida de nível 

do mar, concluiu-se que as principais medidas têm lugar nas redes de drenagem a montante e na 

ETAR. As medidas de adaptação nas redes de drenagem incluem: o controlo das afluências 

indevidas; o controlo das águas pluviais; o controlo dos odores, corrosão e reforço das condições de 

autolimpeza dos coletores; a separação dos diferentes tipos de efluentes e  a instalação de 
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equipamentos e de reservas de amortecimento de caudais. As medidas de adaptação nas ETAR 

incluem: o controlo e afinação dos esquemas de tratamento; o controlo, monitorização e gestão 

dinâmica dos processos de tratamento; a implementação de soluções com aumento da eficiência do 

tratamento primário, maior produção de lamas e biogás, e redução da matéria orgânica afluente ao 

tratamento secundário e, ainda, a relocalização das ETAR e a construção de diques de proteção 

contra inundações. As medidas de adaptação podem ser, ou não, distintas consoante a variável 

climática em causa e muitas constituem medidas que melhoram a resiliência e o desempenho das 

ETAR, mesmo no caso de não se verificarem os impactos decorrentes dos cenários projetados de 

alterações climáticas.  

Relativamente à terceira questão de investigação, de como é que os modelos matemáticos de 

simulação dinâmica do comportamento das ETAR podem ser explorados, tendo em vista suportar as 

medidas de adaptação, os casos de estudo utilizados ilustram suficientemente a vantagem em 

recorrer à simulação dinâmica para testar o funcionamento das ETAR nas novas condições de 

afluência e da composição das águas residuais, decorrentes de alterações climáticas. 

Os modelos matemáticos de simulação dinâmica mostraram-se robustos e eficazes na avaliação do 

comportamento das ETAR face às modificações de variáveis climáticas, nomeadamente em termos 

do seu desempenho, bem como no teste de soluções técnicas de adaptação. A modelação 

matemática dinâmica foi usada como instrumento de apoio à gestão das ETAR, em particular na 

tomada de decisões que melhorem o seu desempenho, face a alterações da temperatura, da 

magnitude dos caudais afluentes e da subida do nível médio da água do mar. Consideram-se estes 

aspectos importantes para incorporar conhecimentos na definição das estratégias de adaptação 

destes sistemas, e para avaliar medidas concretas e soluções técnicas de adaptação que possam ser 

implementadas. Estes conhecimentos ajudaram a construir a metodologia proposta que, espera-se, 

possa vir a contribuir para apoiar a tomada de decisões, relativamente a medidas de adaptação das 

ETAR às alterações climáticas. 

A aplicação de instrumentos de modelação dinâmica para estimar o desempenho dos sistemas de 

tratamento de águas residuais permitiu a) avaliar como o funcionamento das ETAR pode ser afectado 

pelas novas condições climáticas previstas, b) compreender os mecanismos desses impactos e c) 

apoiar e testar medidas de adaptação. A modelação matemática do funcionamento das ETAR 

constitui uma ferramenta cada mais correntemente utilizada na sua gestão e na optimização do 

respectivo funcionamento, embora em Portugal, a utilização de modelos matemáticos dinâmicos para 

esse fim esteja agora a começar.  

O presente trabalho permitiu evidenciar que, além dos efeitos imediatos das alterações climáticas no 

funcionamento das ETAR que motivam medidas mais ou menos urgentes de adaptação, existem 

outros aspectos, relacionados com a forma como se lida com o fenómeno do aquecimento global, que 

criam uma crescente pressão no controlo das emissões e na sustentabilidade dos sistemas e que 
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estão a alterar a forma de gerir as ETAR. As preocupações de sustentabilidade, também motivadas 

pelas alterações climáticas, estão a originar uma mudança de atitude. As ETAR passam a ser 

encaradas não apenas como instalações de tratamento destinadas à remoção de poluentes, mas 

também com um papel importante na reciclagem de recursos, a custos ambientais, nomeadamente 

em energia, água e reagentes, os menores possíveis.  

Aumentar a resiliência das ETAR às alterações das condições de afluência e a mudanças na 

composição das águas a tratar pressupõe a melhoria da gestão das águas residuais a montante da 

ETAR, com uma separação mais efetiva dos caudais pluviais e com a utilização de equipamentos de 

regularização do caudal e de homogeneização da carga orgânica afluente. Também a 

sustentabilidade dos sistemas e a melhoria da eficiência energética das ETAR, diminuindo a 

dependência destes sistemas relativamente ao consumo de energia das redes públicas, é um 

aspecto relevante na sua gestão. Aumentar a eficiência energética das ETAR pressupõe a utilização 

generalizada da cogeração para produzir energia a partir da matéria orgânica presente nas águas 

residuais, e a implementação de soluções técnicas, como por exemplo: a) a redução da idade de 

lamas, poupando energia; b) a utilização mais eficiente da decantação primária, evitando oxidar a 

jusante matéria orgânica que pode ser usada para produzir biogás; c) a utilização do oxigénio em 

excesso da desnitrificação, poupando energia; d) a redução do arejamento, generalizando o uso de 

sensores e do controlo automático dos processos; e) a flexibilização da dimensão relativa das zonas 

anóxicas e arejadas, no caso da remoção do azoto; f) o recurso a sistemas de tratamento autónomos 

específicos para o caudal da recirculação; g) o aproveitamento da existência de outras instalações 

próximas, para produzir biogás de forma mais eficiente. Concluindo, independentemente dos 

impactos nas ETAR decorrentes das mudanças do clima futuro, a preocupação com as alterações 

climáticas tem tido efeitos importantes na definição de medidas de reabilitação benéficas para o 

desempenho global dos sistemas de tratamento.  

Finalmente a abordagem metodológica para definir medidas de adaptação proposta no âmbito deste 

trabalho constitui uma ferramenta útil que pode, naturalmente, ser progressivamente melhorada e 

afinada, para a adaptação de ETAR a alterações climáticas. Processos que promovem a melhoria 

contínua com a participação dos interessados na procura de soluções e etapas que permitem de 

forma sucessiva propor, experimentar e implementar soluções técnicas, avaliar os seus resultados e 

confirmar, ou não, as vantagens das soluções testadas, podem beneficiar da simulação dinâmica 

apoiada em modelos matemáticos e constituir instrumentos muito úteis na procura das medidas de 

adaptação.  

7.2.  Sugestões para Investigação Futura 

A experiência ganha com a presente investigação e os conhecimentos a que se chegou permitem 

sugerir um conjunto de aspectos que merecem desenvolvimento futuro, quer sobre temas 

transversais quer sobre temas específicos das ETAR. Assim, apresentam-se as seguintes sugestões 
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sobre aspectos complementares à investigação sobre adaptação das ETAR, mas que permitirão 

dotar os sistemas de saneamento da resiliência necessária às novas condições climáticas: a) recorrer 

à simulação com base em modelos matemáticos que apoiar as estratégias de mitigação, aumentar o 

conhecimento sobre as emissões das ETAR, a sua relação com a eficiência energética e os 

benefícios económicos associados; b) aprofundar conhecimentos sobre os modelos do clima e as 

suas projeções, obtendo-se informação mais detalhada à escala local, sobre as variáveis climáticas 

que permita, de futuro, melhorar a resolução espacial e temporal dos modelos regionais e, 

consequentemente, aumentar a fiabilidade e confiança nos modelos do clima, tornando-os mais úteis 

no que respeita a fornecer dados fiáveis para a adaptação das infraestruturas. 

Julga-se que a utilização, ainda incipiente, da simulação dinâmica em Portugal se deve ao facto desta 

requerer modelos matemáticos complexos, cujo conhecimento e aplicação exige elevado 

investimento em meios humanos, um trabalho demorado de exploração e desenvolvimento de testes 

da modelação matemática e uma grande disponibilidade de dados. Com a crescente exigência, que 

se tem vindo a verificar em Portugal, que obriga as entidades gestoras das ETAR a recolher, de 

forma continuada e permanente, dados quantitativos e qualitativos do respetivo funcionamento e a 

disponibilizar informação sobre o desempenho dos sistemas, espera-se que, no futuro, a utilização 

generalizada da modelação, integrada na gestão de sistemas de tratamento, possa vir a ser uma 

realidade em Portugal. O quadro de recessão económica que o País atravessa torna este desafio, 

naturalmente, ainda maior. 

Antevê-se que, no futuro, venha a ser repensada a necessidade de se usar grandes quantidades de 

água  para diluir e transportar matéria orgânica e outros poluentes. O uso de grandes volumes de 

água obriga à instalação, nas ETAR, de sistemas de tratamento sofisticados e dispendiosos e ao 

consumo de muita energia para promover a separação sólido-líquido e a desidratação das lamas. 

Sugere-se que sejam investigadas e desenvolvidas soluções que promovam uma maior concentração 

dos efluentes a tratar, bem como o estudo de soluções descentralizadas para o tratamento das águas 

residuais, localizando o tratamento mais próximo da origem.  

A utilização dos sistemas de cogeração nas ETAR aconselha à optimização da biomassa e produção 

de lamas, evitando que se gaste energia a oxidar matéria orgânica que poderia, com vantagem, ser 

enviada para os digestores, com produção adicional e biogás. A simulação dinâmica pode ajudar a 

optimizar estes processos. Sugere-se o aprofundamento de conhecimentos e a investigação e 

desenvolvimento de soluções que melhorem, assim, o desempenho da cogeração incluindo o 

desenvolvimento de novas tecnologias de digestores. 

Como sugestão de adaptação deve equacionar-se a separação física entre os sistemas de drenagem 

e os sistemas de tratamento de águas residuais. O recurso às ferramentas de simulação pode ajudar 

no estudo das vantagens de uma abordagem integrada ou mais independente dos diversos sistemas. 

Importa aproveitar a energia gravítica eventualmente disponível nos colectores, ter em atenção os 

diversos processos de tratamento que se verificam nos colectores e sistemas de elevação, avaliar a 
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vantagem em injetar ar, nutrientes e produtos químicos nas redes dos sistemas de drenagem e ter 

em conta os processos biológicos de tratamento em suspensão, filme fixo ou mistos no interior dos 

sistemas de transporte, estendendo a capacidade de depuração dos sistemas para montante da 

ETAR.  

Os atuais objectivos de descarga devem alterar-se devido à evolução dos sistemas de tratamento, 

sendo provável que, no futuro, a regulamentação das descargas seja mais exigente com 

determinados poluentes e eventualmente menos exigente para outros, que podem beneficiar a 

produtividade da cadeia trófica nos ecossistemas do meio receptor hídrico e seja por isso 

considerada a vantagem da sua presença nos efluentes tratados, dentro de determinados limites.  

Independentemente dos cenários de alterações climáticas, o conhecimento mais aprofundado dos 

efeitos dos diversos poluentes no meio receptor e da sua capacidade de autodepuração deve ser 

estudada numa lógica integrada que inclui a ETAR e o meio receptor dos efluentes tratados. Importa 

adequar as licenças de descarga às necessidades efetivas dos meios receptores naturais, 

estendendo também a capacidade de depuração dos sistemas para jusante da ETAR. Neste aspecto, 

da gestão integrada dos sistemas de tratamento, a utilização das ferramentas de simulação pode 

trazer vantagens manifestas na avaliação do desempenho dos sistemas incluindo as bacias a 

montante, a ETAR e o meio receptor, melhorando a concepção geral dos sistemas de tratamento de 

águas residuais, no seu conjunto.  

As ETAR do futuro serão instalações em que o saldo energético poderá ser positivo e em que o nível 

de tratamento poderá ser flexibilizado em função dos condicionalismos decorrentes do ecossistema 

no meio receptor hídrico e dos usos da água. Gastar recursos escassos para remover, na ETAR, 

nutrientes presentes nas águas residuais que seriam com vantagem naturalmente incorporados na 

biomassa da cadeia trófica do ecossistema marinho, não parece fazer sentido. Sugere-se que se 

desenvolva trabalho futuro, no sentido de se rever as condições de descarga das ETAR nos meios 

receptores, considerando os seus ecossistemas, as suas necessidades de nutrientes e a sua 

produtividade. 

Importa saber quanto se devem tratar as águas residuais para salvaguardar o ambiente e a saúde 

pública. Saber a partir de que ponto é que o esforço de tratamento se afigura mais prejudicial para o 

ambiente do que benéfico. Em zonas onde não se colocam problemas de eutrofização, muitos 

sistemas removem das águas residuais nutrientes que seriam mais úteis no meio receptor. Um 

exemplo é o investimento que tem sido realizado em sistemas de tratamento terciário de 

nitrificação/desnitrificação, muitas vezes mal concebidos e que originam emissões significativas das 

ETAR em óxido nitroso, sem benefícios claros para o meio receptor. Existe ainda pouco 

conhecimento relativamente aos mecanismos de emissão do óxido nitroso pelas águas residuais. 

Como se trata de um dos principais GEE emitidos pelas ETAR, sugere-se que se investiguem melhor 

as relações causa/efeito entre os diversos processos de tratamento biológico e as emissões de óxido 

nitroso.  
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Concluindo, as alterações climáticas moldaram lentamente a vida no planeta no passado, e 

constituem hoje um dos principais desafios da geração atual  pela forma repentina como se 

apresentam, em particular com os efeitos previstos significativos até ao final do século. Grande parte 

das questões que se colocam devem ser abordadas com a ajuda e apoio do conhecimento. Mais 

conhecimento e informação permitem apoiar, de forma sustentada, decisões de implementação de 

medidas de adaptação, em particular que contribuam para o bom desempenho das ETAR, com 

impacto positivo em termos de saúde pública e proteção dos meios receptores. Temos 

responsabilidades em agir para conhecer melhor e enfrentar os efeitos das alterações climáticas. 
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ANEXO 1 - CARACTERIZAÇÃO DO AFLUENTE E EFLUENTE DA 
ETAR DO FREIXO 

 
 

Quadro A1.1 - Caudal e composição afluente e efluente à ETAR do Freixo valores mensais em 2010. 
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Quadro A1.2 - Caudal e composição do afluente à  ETAR do Freixo em Janeiro de 2010. 

 
  

 

DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 

RECIRCUL 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CQO 

mg/l 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

N TOT 

mg/l 

P TOT 

mg/l 

1 34695 17432         

2 26360 17487         

3 37741 17555         

4 28453 17432 7.81 14.8 311 240 170 168 50 4 

5 23547 17347 7.75 13.9 447 280 194    

6 22340 17511 7.71 13.4 414 315 200    

7 21524 17522 7.82 13.7 490 285 162    

8 20242 17713 8.03 13.5 396 260 140    

9 20428 17624         

10 19775 17592         

11 19794 17784 8.08 12.1 560 405 562    

12 37675 17592 8.16 12.9 579 420 500 308 95 7.8 

13 44585 17252 7.7 13.9 919 590 696    

14 34680 16929 7.79 14.1 414 230 300    

15 27388 17334 7.2 14 444 250 258    

16 44144 17337         

17 29676 17333         

18 30278 17251 7.21 14.3 715 340 414    

19 29076 17176 7.17 14.9 445 260 356    

20 27480 17355 7.1 15 570 400 383 330 61 7.6 

21 24904 17555 7.09 14.8 642 360 422    

22 23249 16973 7.39 15.4 337 190 62    

23 25758 16816         

24 22082 16654         

25 21517 16925 7.7 14.2 413 260 217 185 69 5.7 

26 20880 16839 7.52 14.2 529 380 190    

27 16174 16651 7.41 14 789 440 346    

28 20076 16748 7.23 15 880 620 457    

29 19599 18707 7.44 14.4 369 220 183    

30 19417 17221         

31 18804 17142         
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Quadro A1.3 - Caudal e composição do afluente à  ETAR do Freixo em Fevereiro de 2010. 

 

 

  

DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 

RECIRCUL 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CQO 

mg/l 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

N TOT 

mg/l 

P TOT 

mg/l 

1 19257 17316 7.92 15.0 750 560 268    

2 20499 19917 7.54 15.7 655 400 361 308 80 8.5 

3 20411 20175 7.62 15.0 543 340 330    

4 22934 17098 7.45 15.4 633 440 347    

5 20539 17096 7.49 15.2 702 400 449    

6 20163 16977         

7 24479 17189         

8 20518 17099 7.43 14.5 683 240 354 277 62 5.8 

9 20386 16997 7.51 14.5 516 340 239    

10 24853 16888 7.40 14.6 488 380 167    

11 19703 16974 7.41 14.8 452 280 214    

12 19297 17326 7.52 13.9 560 400 271    

13 19445 17263         

14 19217          

15 18780 16959 7.27 14.0 883 540 499    

16 17748 16919         

17 20127 16961 7.78 14.4 589 420 333 287 75 10.3 

18 18771 18204 7.44 14.0 935 670 514    

19 18454 17672 7.23 13.2 928 740 509    

20 18789 17408         

21 19350 17427         

22 32530 17346 7.53 14.2 810 610 352    

23 32968 17350 7.65 14.0 579 520 356 296 63 8.1 

24 31338 17316 7.06 14.0 830 540 772    

25 37697 17231 7.18 15.4 524 380 514    

26 23680 17168 7.30 15.9 412 255 284    

27 43202 17342   750 560 268    

28 40505 17202   655 400 361 308 80  
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Quadro A1.4 - Caudal e composição do afluente à  ETAR do Freixo em Março de 2010. 

 

 

  

DIA CAUDAL 
AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 
RECIRCUL 

m3/d 

PH TEMP  
°C 

CQO 
mg/l 

CBO5 
mg/l 

SST 
mg/l 

SSV 
mg/l 

N TOT 
mg/l 

P TOT 
mg/l 

1 29454 17145 7.34 13.4 536 340 375 280 44 7.2 

2 16590 17244 7.36 17.6 814 320 284    

3 24639 16829 7.38 17.0 483 300 184    

4 22877 16740 7.31 16.7 612 400 442    

5 25543 16343 7.30 17.1 547 440 180    

6 22893 17438         

7 21359 17419         

8 21378 17386 7.58 15.9 563 340 246    

9 20913 17339 7.49 15.6 826 540 532    

10 20718 17314 7.54 14.8 641 490 310 266 63 8.8 

11 20444 17316 7.38 15.1 661 480 350    

12 20477 17275 7.54 16.8 804 520 296    

13 20588 17134         

14 19317 17196         

15 19288 17116 7.57 15.6 887 480 344    

16 19271 17119 7.61 15.7 534 300 220    

17 19305 17032 7.53 14.5 705 420 468 334 62 10.3 

18 19738 17182 7.50 16.7 806 640 488    

19 32228 17010 7.40 17.8 939 600 508    

20 41528 16900         

21 22313 16516         

22 21258 16219 7.60 17.8 671 420 280    

23 20601 16485 7.55 16.8 645 420 358 304 55 9.6 

24 25091 16589 7.21 18.3 863 560 470    

25 27759 16498 7.41 17.5 598 400 312    

26 25730 16524 7.51 18.8 547 400 196    

27 20872 16548         

28 18690 15870         

29 29283 16480 7.50 17.4 596 410 338    

30 23813 16363 7.43 17.0 517 310 290 240 35 6.0 

31 23153 16256 7.42 18.0 641 410 264    
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Quadro A1.5 - Caudal e composição do afluente à  ETAR do Freixo em Junho de 2010. 

 

  

 

Quadro 1 – Caudal&e&composição&do&afluente&à&ETAR&do&Freixo&em&Junho&de&2010&

DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 

RECIRCUL. 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CQO 

mg/l 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

N TOT 

mg/l 

P TOT 

mg/l 

1 16583 17013 7.19 23.5 949 640 288 - - - 

2 16906 16957 7.22 22.7 645 420 286 230 58 9.6 

3 16011 17021 - - - - - - - - 

4 16237 16984 7.13 23.6 959 590 420 - - - 

5 15518 17012 - - - - - - - - 

6 14902 16913 - - - - - - - - 

7 16132 16781 7.4 22 951 570 454 416 77 12.9 

8 22878 16827 7.22 23.2 860 580 320 - - - 

9 32268 16905 7.18 22 867 540 482 - - - 

10 17747 16864 - - - - - - - - 

11 19033 17031 7.24 22.2 948 620 448 - - - 

12 16558 16911 - - - - - - - - 

13 15550 17156 - - - - - - - - 

14 16433 17094 7.08 22.5 939 580 632 - - - 

15 16174 16906 7.29 20.8 842 680 434 - - - 

16 16259 16946 7.34 21.4 929 660 610 554 79 14.2 

17 15954 17154 7.3 20.9 926 620 448 - - - 

18 16199 16958 7.13 22.2 965 620 696 - - - 

19 15974 17101 - - - - - - - - 

20 14987 17069 - - - - - - - - 

21 15717 16915 7.24 22.3 938 610 548 - - - 

22 15840 17071 7.4 21.5 864 560 498 400 79 11.7 

23 15868 16886 7.15 23.4 963 280 636 - - - 

24 15135 17076 - - - - - - - - 

25 16034 16759 7.48 23 765 500 372 - - - 

26 15634 16895 - - - - - - - - 

27 14583 17111 - - - - - - - - 

28 15917 17013 7.27 23.4 909 660 460 - - - 

29 15821 16795 7.27 22.6 934 690 638 476 77 13.2 

30 15877 16977 7.22 24.1 951 600 860 - - - 
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Quadro A1.6 - Caudal e composição do afluente à  ETAR do Freixo em Agosto de 2010. 

 
  

!

DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 

RECIRCUL. 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CQO 

mg/l 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

N TOT 

mg/l 

P TOT 

mg/l 

1 13511 16126         

2 14880 16177 7.38 25.2 708 460 316    

3 15025 16144 7.18 25.6 802 480 396    

4 15048 16167 7.06 24.8 937 880 916 732 110 14.7 

5 15011 16070 7.18 25.4 961 600 536    

6 15182 16032 7.24 26.3 885 500 344    

7 14680 16117         

8 13627 16244         

9 14663 16144 7.19 26.6 909 660 328    

10 14642 16852 7.3 26.5 876 580 500    

11 15211 17214 7.09 25.5 889 580 552    

12 15300 17035 7.25 25.2 770 480 420 340 62 10.6 

13 15225 13570 7.22 25.8 806 520 596    

14 14674 14450         

15 13207 12430         

16 14526 12950 7.32 24.6 944 630 478 370 77 11.4 

17 14857 13780 7.2 25.4 815 580 352    

18 14842 14840 7.23 25.2 847 570 368    

19 14390 16590 7.25 24.9 776 440 264    

20 14699 16772 7.45 24.8 676 460 308    

21 14333 17097         

22 12785 16898         

23 14865 16816 7.19 24.7 876 620 244    

24 14663 16484 7.37 23.1 849 510 447 370 79 9.4 

25 14822 16480 7.57 23.5 606 450 156    

26 15088 16417 7.38 24.6 727 560 144    

27 14861 16448 7.29 25.2 909 700 544    

28 14336 16704         

29 13521 16506         

30 14862 16381 7.33 23.5 762 560 322 256 71 8.8 

31 13160 16356 7.46 24.4 624 440 332    
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Quadro A1.7 - Caudal e composição do afluente à  ETAR do Freixo em Setembro de 2010. 

 
  

 

DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 

RECIRCUL 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CQO 

mg/l 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

N TOT 

mg/l 

P TOT 

mg/l 

1 13770 16373 7.29 25.4 690 500 222    

2 14340 16248 7.17 24.9 919 580 500    

3 14440 16223 7.25 24.1 924 640 376    

4 14010 16339         

5 12960 16461         

6 14730 16493 7.35 23.8 888 670 428    

7 15210 16542 7.02 24 904  636    

8 15240 16517 7.05 23.7 818 760 880    

9 14470 16515 7.1 23.6 1020 890 996 704 116 19.6 

10 15680 16465 7.15 22.8 901 600 672    

11 19820 16393         

12 16240 16411         

13 14800 16343 7.47 24.1 904 620 542 476 99 13.7 

14 14750 16413 7.43 24.1 712 480 366    

15 14952 16546 7.17 24.7 896 580 456    

16 15099 16225 7.21 24.5 673 420 508    

17 14870 16373 7.23 24.4 774 520 344    

18 14425 16125         

19 13769 16217         

20 14957 16625 7.49 23.8 643 380 384    

21 14817 17007 7.28 23.1 900 620 538 428 79 12.1 

22 15052 16832 7.23 23.5 929 740 624    

23 14915 16913 7.32 22.9 874 570 378    

24 15914 17151 7.26 24 950 620 544    

25 14886 16941         

26 13866 16839         

27 14829 16818 7.42 21.6 931 580 460 406 84 11.9 

28 14821 16384 7.24 21.6 965 660 480    

29 14821 16520 7.27 22.6 770 510 320    

30 14778 16817 7.3 22.8 964 650 440    

31 13770 16373         
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Quadro A1.8 - Caudal e composição do afluente à ETAR do Freixo em Outubro de 2010. 

 
  

 

DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 

RECIRCUL 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CQO 

mg/l 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

N TOT 

mg/l 

P TOT 

mg/l 

1 14703 16467 7.29 21.6 619 400 176    

2 14742 16102         

3 39229 15812         

4 16739 15534 7.18 22.3 421 260 272    

5 14198 15242         

6 24054 15125 7.38 21.2 814 440 394    

7 21916 15128 7.2 21.7 647 430 262 234 72 10.8 

8 26391 15137 7.29 22.5 639 380 280    

9 34249 14875         

10 18079 15882         

11 17697 16214 7.51 20.7 751 520 356 282 74 9.5 

12 17410 15980 7.61 21.4 963 720 484    

13 17122 16036 7.21 21.2 937 580 456    

14 16983 15717 7.37 21.4 799 590 420    

15 16141 15038 7.37 21.3 584 460 186    

16 16062 15653         

17 14798 15579         

18 15669 14970 7.26 20.9 749 480 232    

19 15561 14741 7.15 20.6 746 560 382    

20 15572 13556 7.41 20.5 774 570 392    

21 16065 14773 7.4 20.1 857 570 494 388 73 11.6 

22 16759 14020 7.41 19.7 867 500 376    

23 16806 13334         

24 16847 13486         

25 16569 13632 7.3 20.8 906 580 480    

26 16090 12476 7.39 20.1 947 530 518    

27 16193 10984 7.3 19.7 953 550 512 448 84 12.1 

28 16098 12538 7.28 19.9 921 480 492    

29 29504 11730 7.2 20.3 904 480 632    

30 31240 10858         

31 35405 9369         
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Quadro A1.9 - Caudal e composição do afluente à ETAR do Freixo em Novembro de 2010. 

 

 

 

Quadro 1 – Caudal&e&composição&do&afluente&à&ETAR&do&Freixo&em&Novembro&de&2010&

DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 

RECIRCUL 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CQO 

mg/l 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

N TOT 

mg/l 

P TOT 

mg/l 

1 18104 9040 - - - - - - - - 

2 17402 7265 7.35 18.9 971 520 608 - - - 

3 17478 7682 7.28 20.0 889 560 520 - - - 

4 17330 7378 7.36 19.7 808 500 480 378 68 10.3 

5 17205 8614 7.22 20.2 929 470 464 - - - 

6 16757 8350 - - - - - - - - 

7 16232 9089 - - - - - - - - 

8 23548 7407 7.39 19.2 930 570 578 492 - 13.2 

9 29714 7000 7.11 20.8 1711 950 960 - - - 

10 18997 6186 7.42 17.8 626 480 274 - - - 

11 17170 6061 7.55 18.0 680 380 244 - - - 

12 17473 7314 7.39 18.4 740 500 252 - - - 

13 22249 7747 - - - - - - - - 

14 27295 7373 - - - - - - - - 

15 23972 5157 7.65 16.9 528 330 314 264 42 6.3 

16 19062 4402 7.30 17.9 976 620 508 - - - 

17 26502 3709 7.36 17.5 727 450 228 - - -  

18 19038 1802 7.60 17.0 598 335 292 - - - 

19 34481 6685 7.32 17.0 858 500 604 - - - 

20 29364 16843 - - - - - - - - 

21 34901 17009 - - - - - - - - 

22 23598 16717 7.74 16.6 498 340 264 - - - 

23 20103 16906 7.55 16.8 741 460 336 - - - 

24 19454 16806 7.56 15.4 788 480 446 344 69 9.1 

25 18882 16909 7.53 15.7 824 560 516 - - - 

26 18627 16804 7.55 16.2 895 520 396 - - - 

27 18151 16810 - - - - - - - - 

28 17167 16411 - - - - - - - - 

29 21621 16948 7.62 14.1 828 500 488 412 78 10.9 

30 32809 16635 7.44 14.7 976 540 560 - - - 
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Quadro A1.10 - Caudal e composição do afluente à ETAR do Freixo em Dezembro de 2010. 

  

DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

CAUDAL 

RECIRCUL 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CQO 

mg/l 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

N TOT 

mg/l 

P TOT 

mg/l 

1 23777 16370         

2 30513 16090 7.41 14.1 610 360 296    

3 19568 16039 7.46 13.9 582 300 300    

4 19658 16090         

5 39187 16001         

6 38149 16008 6.91 15.6 628 330 278    

7 32872 16917 7.51 16 207 135 102    

8 31720 16888         

9 25812 16937 7.5 15.9 312 220 161 155 36 4.6 

10 22950 15969 7.53 16.2 423 275 170    

11 22210 16637         

12 20216 16521         

13 20459 16354 7.5 16.1 827 380 396 360 60 9.4 

14 20421 16287 7.45 15.3 713 340 192    

15 20227 16018 7.47 16 690 405 274    

16 19977 15730 7.51 15.4 914 440 424    

17 19889 15819 7.44 14.1 790 480 352    

18 19418 15977         

19 18533 15863         

20 23081 16666 7.6 16 700 420 342 300 74 8.9 

21 24478 15708 7.28 14.5 456 310 244    

22 23432 15835 7.1 15.1 972 310 436    

23 20255 16290 7.12 14.8 873 700 356    

24 18962 16439 7.31 13.5 703 380 116    

25 16656 16192         

26 17300 15124         

27 22112 16650 7.3 12.7 807 460 348    

28 24615 16379 7.37 13.5 723 380 382    

29 21832 15884 7.41 14.5 696 370 396 294 57 8.5 

30 21847 16182 7.35 14.8 752 280 300    

31 20623 15476 7.27 15.6 755 420 216    
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ANEXO 2 - CARACTERIZAÇÃO DO AFLUENTE E EFLUENTE DA 
ETAR DE LAGOS 

 
 

Quadro A2.1 - Caudal e composição afluente e efluente da ETAR de Lagos valores mensais em 2010. 

 

 

 

  

MÊS CAUDAL  

MÉDIO 

m3/d 

PH 

MÉDIO 

TEMP  

MÉDIA 

 °C 

CBO5 

AFL. 

MÉDIO 

mg/l 

SST 

AFL. 

MÉDIO 

mg/l 

CBO5 

EFL. 

MÉDIO 

mg/l 

SST 

EFL. 

MÉDIO 

mg/l 

CL- 

EFL. 

MÉDIO 

mg/l 

JAN 18795 7.6 17.0 131 219 40 44 2938 

FEV 19688 7.5 17.6 134 186 45 61 3350 

MAR 17624 7.6 17.1 124 190 42 172 3444 

ABR 20255 7.4 17.3 214 210 117 182 5411 

MAI 15144 7.4 19.4 221 221 49 129 4725 

JUN 14027 7.5 22.1 220 271 53 151 4367 

JUL 13283 7.3 23.2 190 279 40 115 2211 

AGO 15715 7.3 23.6 251 362 42 56 2550 

SET 12645 7.2 22.1 239 260 25 59 2678 

OUT 12620 7.4 20.9 160 244 17 37 2913 

NOV 11994 7.5 18.3 138 235 14 37 2500 

DEZ 19601 7.5 18.0 133 307 11 41 3200 
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Quadro A2.2 - Caudal e composição do afluente à  ETAR de Lagos em Abril de 2010. 

 
 

 DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

CL- 

mg/l 

1 15216 7.8 13.2 199 173 103 4200 

2 15100       

3 15173       

4 13864       

5 13173 7.2 19.4     

6 12399       

7 12251 7.7 10.3 198 311 224 2700 

8 12047 7.7 19.5     

9 12164 7.5 18.4 186 201 156 2400 

10 12157       

11 12299       

12 12521       

13 18022       

14 37602 7.6 15.4 254 242 153 3700 

15 34257       

16 20052 7.1  139 186 93 5300 

17 35343       

18 32757       

19 27414       

20 32607 6.8 15.6     

21 33396 7.7 18.0 344 159 75 8800 

22 34056 7.3 19.7     

23 26131 7.5 19.5 209 197 86 6800 

24 14925       

25 15356       

26 16272 7.2 18.4     

27 16858 7.4 21.8 182 208 120 6300 

28 17292       

29 17137       

30 17073 7.1 16.1 219 216 143 6100 
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Quadro A2.3 - Caudal e composição do afluente à  ETAR deLagos em Agosto de 2010. 

 

 DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

CL- 

mg/l 

1 13958       

2 14242       

3 14414 7.7 18.3 315 390 313 3900 

4 14708       

5 14673       

6 14676 7.3 25.9 277 337 260 2400 

7 15223       

8 13471       

9 16674       

10 17651       

11 19216 7.0 28.5 184 397 253 3900 

12 18226       

13 16098 7.5 16.1 193 367 260 3800 

14 15919       

15 15186       

16 14840       

17 14962       

18 15119 7.3 21.5 343 398 268 2000 

19 15088       

20 15144 7.5 17.2 231 173 120 2000 

21 15219       

22 13909       

23 13733 7.3 22.1 237 310 220 2000 

24 14505       

25 14329       

26 14842       

27 14835 7.3 25.0 180 220 147 2100 

28 14456       

29 13547       

30 13212!       

31 12770 7.5 16.8 300 663 563 2200 
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Quadro A2.4 - Caudal e composição do afluente à  ETAR de Lagos em Setembro de 2010. 

 

 DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

CL- 

mg/l 

1 12546 6.7 25.7     

2 12154 7 25.3     

3 12294 7.5 20.9 280 217 167 2200 

4 12466       

5 12100       

6 12218       

7 12430       

8 14544 7.3 22.3 232 283 177 2600 

9 15242 7.2 25.1     

10 15346 7.4 17.2 193 300 180 5000 

11 12826       

12 12060       

13 11959 7.1 25.3     

14 11617 6.9 25.4     

15 11297 7.3 22.3 256 273 147 2400 

16 11462 7.1 24.9     

17 16341 7.3 21.1 272 287 170 2200 

18 11576       

19 11256       

20 11326 7.3 21.2 213 247 180 2600 

21 11272       

22 11194       

23 10863       

24 11415 7.4 16.8 182 240 160 2600 

25 11140       

26 10730       

27 10787 7.3 24.2     

28 10578 7.4 18.5 243 270 200 2500 

29 10438       

30 10392 7.5 18.1 278 227 173 2300 
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Quadro A2.5 - Caudal e composição do afluente à  ETAR de Lagos em Outubro de 2010. 

 

 DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

CL- 

mg/l 

1 10139 ! ! ! ! ! ! 

2 10403       

3 10428       

4 10150 7.3 21.9 192 253 160 2500 

5 10285       

6 10639       

7 12934       

8 26757 7.8 21.5  257 193 2300 

9 24031       

10 19045       

11 19120       

12 11850       

13 11250 7.4 20.4 162 207 140 2500 

14 10972       

15 10984 7.6 21.2 149 243 140 3900 

16 10858       

17 10447       

18 10417 7.4 20.1 137 230 177 4500 

19 10578       

20 10575       

21 10410       

22 10391 7.6 18.9 138 263 183 2800 

23 10580       

24 10126       

25 10208       

26 10006 7.5 20 125 243 160 2600 

27 9588       

28 9784 7.4 18.3 295 257 167 2600 

29 12729       

30 10127       

31 10450       
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Quadro A2.6 - Caudal e composição do afluente à ETAR de Lagos em Novembro de 2010. 

 

  DIA CAUDAL 
AFLUENTE 

m3/d 

PH TEMP 

°C 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

CL- 

mg/l 

1 9581       

2 9888       

3 10366 7.3 20.2 140 290 160 4000 

4 10334       

5 9796 7.4 16.1 125 220 170 3400 

6 10012       

7 9645       

8 10078       

9 12010       

10 9690 7.4 15.4 183 303 233 2600 

11 9351 7.4 16.9 124 190 127 2600 

12 9366 7.4 21     

13 9481 7.4 20.5     

14 10002       

15 9716       

16 9456       

17 13229 7.5 17.9 135 217 160 2300 

18 9818 7.5 20.3     

19 9698 7.5 17.7 133 243 177 2600 

20 12882       

21 9833       

22 9939 7.5 18.4 135 217 107 2900 

23 17020 7.5 19.1     

24 11066       

25 10262 8 20.3     

26 13220 7.7 15 140 277 203 3100 

27 11152       

28 9948       

29 9847       

30 9769 7.4 17.5  157 70 2400 
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Quadro A2.7 - Caudal e composição do afluente à ETAR de Lagos em Dezembro de 2010. 

 

 DIA CAUDAL 

AFLUENTE 

m3/d 

PH TEMP  

°C 

CBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

SSV 

mg/l 

CL- 

mg/l 

1 26026 ! ! ! ! ! ! 

2 12685 7.5 18.7     

3 12249 7.4 16.8 134 183 120 2600 

4 11202       

5 18585       

6 19629       

7 23013 7.4 19.4 168 293 190 2500 

8 21804       

9 28031 7.7 18.3     

10 18593 7.3 20.9 125 413 233 3200 

11 14890       

12 13696       

13 13651 7.4 19.2     

14 13092 7.5 19.1     

15 12772 7.5 17.9 143 183 113 3800 

16 12531 7.5 18.8     

17 12798 7.6 15.3  363 233 4000 

18 28692       

19 17402       

20 15233 7.5 18.2     

21 22069 7.5 18.3  780 633 3900 

22 28317       

23 18595 7.3 18.4  147 77 2000 

24 15236       

25 27343       

26 22972       

27 18601       

28 18086 7.6 14.3 139 163 110 3700 

29 21492       

30 27007 7.5 16 125 240 118 2400 

31 23875       
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ANEXO 3 - EXEMPLOS DE RELATÓRIOS GERADOS PELOS 
MODELOS 

 
Quadro A3.1 - Relatório gerado por corrida do modelo da ETAR do Freixo Inverno 2100. 
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Quadro A3.2 - Relatório gerado por corrida do modelo da ETAR de Lagos ano 2010. 
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