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RESUMO 
 

A presente dissertação é motivada pelo desafio que Portugal enfrenta após uma fase de infraestruturação intensiva e 

que se mantém na atualidade, ao contribuir para a estimativa de custos de construção e exploração de dois serviços 

públicos essenciais para a sociedade, o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais. Assim, o trabalho 

incide na avaliação de custos de construção e encargos de exploração de infraestruturas do ciclo urbano da água, 

realizando-se uma análise inicial das variáveis e parâmetros característicos e representativos que devem ser tidos em 

conta para a quantificação deste tipo de custos.  

Esta dissertação foi apoiada pelo projeto “Determinação de Custos de Exploração de Referência para Infraestruturas 

do Ciclo Urbano da Água” financiado pela ERSAR e POSEUR. 

Através da análise estatística dos custos de construção e exploração resultam funções de custo com gamas de 

aplicação para os diversos componentes. Desta forma foi desenvolvida uma ferramenta automatizada em ambiente 

VBA, que se espera que possa trazer para o utilizador diversos benefícios: análise de diferentes hipóteses de estudo; 

disponibilidade de dados para o estudo de tendências temporais, capacidade de aplicação em sistemas com diferentes 

infraestruturas; análise de custos de diferentes partes do sistema dentro do mesmo quadro analítico.  

Da aplicação desta ferramenta a um sistema teórico demonstrou-se que os modelos de exploração fornecem valores 

médios de encargos, representativos da realidade nacional, para cada componente e constitui uma mais valia no 

apoio à gestão destes serviços, assente em bases sólidas e atuais.  

 

Palavras-chave: abastecimento de água; ciclo urbano da água; custos de construção; encargos de exploração; 

ferramenta automatizada; saneamento. 
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ABSTRACT 
 

The present thesis is motivated by the challenge that Portugal is facing after an intensive, but still ongoing infrastructural 

phase, contributing to the construction and exploitation cost estimation of two essential public services for society, 

water supply and wastewater drainage,. Thus, the study focuses on the evaluation of construction and exploitation 

costs of infrastructures of the urban water cycle, with an initial analysis of the characteristic and representative variables 

and parameters that must be taken into account for the quantification of this type of costs. 

This thesis was supported by the project "Determination of Reference Exploitation Costs for Infrastructures of the Urban 

Water Cycle" financed by ERSAR and POSEUR.  

Statistical analysis of construction and exploitation costs result in cost functions with application ranges for the various 

components. In this way an automated tool was developed in VBA environment, which gives the user several benefits: 

(i) analyze different hypotheses of study; (ii) availability of data for the study of temporal trends; (iii) application capacity 

in systems with different infrastructures; (iv)analyze costs of different parts of the system within the same analytical 

framework. 

From the application of this tool to a theoretical system, it was demonstrated that the exploitation models provide mean 

values for costs, representative of the national reality, for each component and constitutes an added value in the 

support to the management of these services, based on current and solid bases. 

 

Keywords: automated tool; construction costs; exploitation costs; sanitation; urban water cycle; water supply.  
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CAPITULO I – ENQUADRAMENTO GERAL E 

OBJETIVOS 
 
 

1.1. Enquadramento e Motivação 

A presente dissertação, realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, tem como tema 

principal o Desenvolvimento de um Quadro Referência de Encargos de Exploração das Infraestruturas do Ciclo 

Urbano da Água com uma análise baseada em casos reais em Portugal. Consequentemente, e baseado no trabalho 

de Dídia, et al. (2018) desenvolve-se uma ferramenta automatizada, incluindo também a estimativa de custos de 

construção. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem vindo a abordar questões cada vez mais urgentes sobre os recursos 

hídricos, alertando para uma realidade que vaticina vir a ser um dos mais sérios problemas do século XXI: a falta de 

água potável em quantidade e qualidade para satisfazer as necessidades da população mundial.  

A nível mundial, o uso da água aumenta em função do crescimento populacional, do desenvolvimento económico e 

das mudanças nos padrões de consumo, entre outros fatores (WWAP, 2018). Ao longo dos últimos 100 anos, o 

consumo global de água aumentou em seis vezes (Wada, et al., 2016) e continua a aumentar de forma constante. 

Consequentemente, até 2050, a procura mundial da água (uso doméstico, consumo, produção agrícola e energética) 

poderá aumentar significativamente, atingindo um volume entre 5.5х1012 e 6.0х1012 m3/ano (Burek, et al., 2016). 

Neste sentido, o uso eficiente deste recurso é uma prioridade, que não se compadece com uma gestão descurada de 

todo o tipo de recursos que podem estar envolvidos na disponibilização da água em condições próprias para consumo. 

O desafio de reaproveitamento da água, de acordo com as Nações Unidas, é fulcral, já que dos 960 milhões de m3 de 

águas residuais produzidas por dia a nível mundial, apenas cerca de 32 milhões de m3 são tratadas (APA, 2017). Em 

Portugal, a reutilização de águas residuais não chega a 2% (RASARP, 2017). 

Em Portugal, os investimentos realizados nas últimas décadas permitiram uma evolução notável nos serviços públicos 

de água e saneamento. No entanto, é necessário assegurar a sustentabilidade desses investimentos a longo prazo, 

garantindo a melhoria do ambiente, o aumento da eficiência e o desenvolvimento de um setor que pode, de forma 

muito expressiva, contribuir para o crescimento da economia verde em Portugal. Esses novos desafios, quer sejam a 

resiliência e segurança dos serviços básicos de água e saneamento, reconhecidos como um direito humano, ou o seu 

apoio ao crescimento verde, requerem a prestação de serviços de qualidade de uma forma altamente profissionalizada 

e sustentável social, económica e financeiramente (PENSAAR, 2015). A implementação de medidas no campo da 

otimização e gestão eficiente dos recursos assume uma grande importância no Plano Estratégico de Abastecimento 

de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020 (PENSAAR 2020), permitindo a redução de custos operacionais, 

essencial para a diminuição de encargos a suportar na tarifa paga pelo utilizador final e contribuindo assim, para a 

sustentabilidade económica e social do setor. 

Após uma fase de infraestruturação intensiva, as entidades gestoras (EG) deparam-se atualmente com desafios que 

caso não sejam solucionados poderão ser responsáveis por constrangimentos nos serviços de água nas próximas 

décadas. Como principais problemas pode referir-se o crescimento acentuado da população em meio urbano, a 
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deterioração das infraestruturas que compõem os serviços de água acompanhada de elevados custos de operação e 

manutenção (O&M) e as alterações climáticas. Posto isto, atualmente, Portugal está empenhado na transformação 

estrutural, em particular no domínio das infraestruturas de abastecimento de água (AA) e de saneamento de águas 

residuais (SAR). Revela-se, especialmente importante nesse contexto, o conhecimento, análise e controlo dos custos 

de exploração de infraestruturas.  

Foi neste contexto, que o Estado Português, através da Secretaria Geral do Ministério do Ambiente, e a Associação 

para o Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico (ADIST) estabeleceram o contrato nº 2017/154, de 30 de março 

de 2017, para a “Determinação de Custos de Exploração de Referência para Infraestruturas do Ciclo Urbano da Água”. 

O referido projeto apresenta como principal objetivo o estabelecimento de um quadro referência de custos de 

exploração dos sistemas de AA e de SAR, representativos do panorama nacional e articulado, em termos de 

componentes avaliadas, com o quadro referência de custos de investimento do mesmo tipo de infraestruturas do ciclo 

urbano da água, propostos no guia técnico “Custos de construção de infraestruturas associadas ao ciclo urbano da 

água” (Dídia, et al., 2018). 

Estabelecidos valores de referência para custos de exploração associados aos diferentes componentes das 

infraestruturas dos serviços de AA e de SAR, obtém-se uma ferramenta que contabiliza de forma integrada os custos 

totais da fase de O&M suportados pelas EG.  

No âmbito deste projeto e contribuindo para o desenvolvimento dos relatórios finais entregues à Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas (ERSAR) e Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

(PO SEUR), foi desenvolvida, pela autora desta dissertação, uma aplicação informática em ambiente Visual Basic for 

Applications (VBA), interno ao software Excel. Crê-se que constituirá um instrumento útil de apoio, nomeadamente à 

ERSAR e ao PO SEUR, com potencial impacte positivo nas suas competências de regulação e de dinamização e 

financiamento de intervenções no setor. 

Por conseguinte, esta dissertação, que se apoiou nessa prestação de serviços, pretende colmatar as lacunas no tipo 

e sobretudo no detalhe da informação disponível sobre encargos de exploração das EG. Os estudos já realizados e 

referidos no subcapítulo 2.4, na sua generalidade, visam a recolha de dados com a finalidade de obter resultados 

objetivos que permitam quantificar os custos inerentes às atividades de construção e de exploração. No entanto a 

maioria foca-se apenas em sistemas de tratamento de água.  

A súmula das razões apresentadas contribuiu para a opção da presente dissertação na qual se pretende aferir o custo 

total deste tipo de infraestruturas. 

No sentido de proporcionar alguns exemplos de estudos de caso reais, inclui-se na presente dissertação um resumo 

de toda a pesquisa e trabalho elaborado no âmbito do projeto “Determinação de Custos de Exploração de Referência 

para Infraestruturas do Ciclo Urbano da Água”, como forma de registar a contribuição positiva do presente projeto na 

divulgação e aplicação da análise de custos de exploração em Portugal. 

Consequentemente, tirando partido da evolução do referido projeto, o estudo culmina no desenvolvimento da 

ferramenta automatizada que articula custos de construção e de exploração. 
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1.2. Objetivos 

O objetivo principal da presente dissertação passa pelo desenvolvimento de uma ferramenta automatizada, depois de 

estabelecido um quadro referência de custos de construção e exploração dos sistemas de AA e de SAR, 

representativos do panorama nacional. Obtém-se uma base de dados que contabiliza de forma integrada os custos 

totais unitários das componentes avaliadas, para a fase inicial de construção e posterior de O&M. 

Pretende-se que a avaliação seja feita ao nível dos custos das infraestruturas na fase de construção e de exploração 

dos serviços de AA e SAR, permitindo analisar a evolução dos custos atuais da água e do saneamento à luz de outros 

estudos já desenvolvidos para estes temas e dos breves conceitos teóricos.  

Atualmente a utilização das Tecnologias de Informação revela-se essencial para organizar, rentabilizar e otimizar 

tempo e recursos. Associado a estes fatores a ferramenta desenvolvida em ambiente VBA, caracteriza 

economicamente de forma unitária ou integrada os custos dos diferentes componentes das infraestruturas 

constituintes do ciclo urbano da água e constitui uma aplicação que, para além de agilizar a introdução de dados, 

permitirá uma maior flexibilidade com futuras atualizações das funções consideradas.  

Procura demonstrar-se que a ferramenta, ao permitir efetuar uma abordagem separada dos custos atendendo à forma 

como são apresentados os resultados, permite um estudo por classes de custo. Torna-se uma ferramenta de gestão 

ao considerar o controlo de custos, que deverá estar presente no estudo de encargos expectáveis de EG.  

O desenvolvimento desta ferramenta foi possível através do registo e tratamento de dados no software Microsoft 

Office Excel. As funções matemáticas utilizadas para o cálculo dos custos de construção e dos custos de exploração 

apresentam-se como uma estimativa fiável e aproximada da realidade do ciclo urbano da água, de forma a que se 

possam obter custos unitários e/ou finais médios para a globalidade do país. 
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1.3. Estrutura  

De forma a alcançar os objetivos propostos, a presente dissertação está estruturada em 7 capítulos e contempla 9 

anexos. O presente capítulo, Capítulo I – Enquadramento Geral e Objetivos, é dedicado à introdução, onde se 

realiza um breve enquadramento do tema desenvolvido e a sua importância, assim como a descrição dos objetivos a 

alcançar para a elaboração da presente dissertação.  

No Capítulo II – Considerações sobre Encargos de Investimento e Exploração é realizada a revisão do estado 

de arte, isto é, apresentam-se alguns conceitos teóricos, como forma de contextualização, e procede-se à análise do 

conhecimento produzido e publicado relativamente ao presente tema. Corresponde ao desenvolvimento da primeira 

vertente da dissertação. 

No Capítulo III – Situação Geral do Abastecimento de Água e Saneamento, Entidades Gestoras e 

Infraestruturas em Portugal, procede-se, inicialmente, a uma breve introdução da evolução histórica deste setor nos 

últimos anos e a uma caracterização da condição atual, desempenho e desafios com que se depara. De seguida a 

uma caracterização sumária dos principais atores intervenientes no setor português do abastecimento de água e de 

saneamento. 

Após um breve enquadramento teórico do ciclo urbano da água e uma descrição sumária das infraestruturas inerentes 

ao seu funcionamento, caracterizam-se os diferentes componentes das infraestruturas dos serviços de AA e de SAR 

e posteriormente identificam-se as variáveis com relevância para os encargos de construção e exploração.  

No Capítulo IV – Custos de Investimento e Encargos de Exploração em infraestruturas do ciclo urbano da água 

introduzem-se os resultados das fontes bibliográficas já referidas com os resultados obtidos para cada infraestrutura, 

apresentando quadros e funções de custo que permitam a sua análise. 

No Capítulo V – Princípios e Estrutura da Ferramenta Automatizada incluem-se aspetos gerais, funcionalidades 

e estrutura da ferramenta desenvolvida. Por fim, apresentam-se exemplos de aplicações práticas e dos benefícios 

para o utilizador. 

No Capítulo VI – Exemplo de Aplicação da Ferramenta desenvolve-se um exemplo de aplicação da ferramenta 

para um sistema teórico, procedendo-se de seguida à análise dos resultados obtidos pelos modelos face aos dados 

reais reportados. 

Por fim, no Capítulo VII - Conclusões e Recomendações, são apresentadas as principais conclusões. Apresenta 

também sugestões para prosseguimento deste trabalho.  
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CAPÍTULO II – CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE 

CUSTOS DE INVESTIMENTO E EXPLORAÇÃO 

 
2.1. Considerações Iniciais 

Dada a importância do tema da presente dissertação, pode afirmar-se que existe um grande número de estudos 

realizados sobre este domínio. No presente capítulo, a título de exemplo, apresenta-se alguma da bibliografia da 

especialidade considerada relevante para a obtenção de custos de construção e de encargos de O&M de sistemas 

de AA e de SAR. Inicialmente procede-se a uma descrição dos conceitos de custos de investimento e de encargos de 

O&M, como forma de contextualização e de seguida a uma análise do conhecimento produzido. 

Neste sentido, o subcapítulo 2.3 tem como fonte bibliográfica principal o guia técnico “Custos de construção de 

infraestruturas associadas ao ciclo urbano da água” (Dídia, et al., 2018). No subcapítulo 2.4, abordam-se os custos 

de exploração tendo como fonte bibliográfica principal os resultados e conclusões da prestação de serviços da ADIST 

“Determinação de Custos de Exploração de Referência para Infraestruturas do Ciclo Urbano da Água”, ainda em 

desenvolvimento. Por último, no subcapítulo 2.5, refere-se a importância do estudo de custos de construção e de 

exploração de forma integrada, para a tomada de decisões. 

Por forma a concluir os subcapítulos 2.3 a 2.5, procede-se a uma análise do conhecimento produzido e publicado 

relativamente ao presente tema através de outros estudos já realizados relativos a custos de construção e de O&M. 

2.2. Enquadramento 

Por todo o mundo, as partes interessadas procuram novas formas de aumentar o acesso à água e ao saneamento. 

Projetos que visam o acesso a AA e SAR de forma sustentável, constituem um desafio com particular dificuldade em 

Países em Desenvolvimento, no qual se verifica a falta de investimentos necessários para servir as pessoas com 

sistemas de AA e de SAR. Apesar do investimento mobilizado para estes países através de doações e/ou empréstimos 

em condições favoráveis, é bem mais difícil obter esse mesmo financiamento para atividades de O&M (Libhaer & 

Jaramillo, 2012). A limitação de recursos económicos deve levar à necessidade da opção por infraestruturas com 

baixos custos de operação (p.ex. processos de tratamento mais simples e naturais), desta forma é possível evitar a 

deterioração destas infraestruturas ou o seu abandono. Posto isto, há que atender à viabilidade económica e financeira 

de qualquer empreendimento para que seja bem sucedido.  

Os princípios básicos para a estimativa de custos passam pela simplicidade, clareza e facilidade no seu entendimento 

e na sua alteração. Desta forma, os resultados das estimativas de custo devem ser um reflexo da realidade, não 

permitindo a ocorrência de falhas graves nas decisões tomadas (Barros, 1995). 

Existindo um adequado conhecimento e controlo da totalidade dos custos inerentes ao projeto, é possível realizar 

uma escolha fundamentada. Para tal, devem-se incluir todos os custos de investimento e todos os custos inerentes 

ao período de exploração das infraestruturas. 

No caso do presente setor, para a gestão sustentável das infraestruturas de AA e de gestão de águas residuais é 

necessária uma abordagem integrada que envolva toda a organização e que vise assegurar o equilíbrio entre as 
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dimensões de custo, desempenho e risco numa perspetiva de longo prazo. Esta abordagem incide na gestão de 

infraestruturas compostas por ativos fixos tangíveis que estão diretamente associados à prestação do serviço público 

(Alegre e Covas, 2010).  

Adicionalmente, tendo em consideração o principal objetivo da presente dissertação, é pertinente avaliar os resultados 

obtidos na dissertação de mestrado intitulada “Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Humano – 

Desenvolvimento e Aplicação de Ferramenta Informática para a sua Gestão Integrada” (Martins, 2014). Na sequência 

do trabalho desenvolvido pelo autor numa EG de pequena dimensão, com fracos recursos quer a nível técnico quer 

de ferramentas disponíveis para aumentar a eficiência e qualidade dos serviços prestados, o objetivo passou pelo 

desenvolvimento de uma ferramenta informática capaz de agregar toda a informação relacionada com água para 

consumo humano e direcionada essencialmente para as EG. Desta forma, o autor elaborou um inquérito, 

posteriormente enviado a todas as EG de água para consumo humano em Portugal, com um total de 51 respostas. 

Como base nos resultados obtidos, sabe-se que, em 2014, 98% das EG defendiam a utilização de ferramentas 

informáticas para aumentar a eficiência e qualidade dos serviços prestados, com 26% a considerar o controlo de 

custos como uma atividade a beneficiar com a implementação de uma ferramenta destinada a esta área. 

2.3. Custos de Construção 

Os custos de construção tratam apenas de valores associados a investimentos, não incluindo custos de manutenção, 

associados a encargos referentes à conservação das infraestruturas (mão de obra, materiais, equipamentos, 

acessórios e transportes), nem custos de operação (p. ex. pessoal, energia e reagentes) suportados pelas EG durante 

todo o período de funcionamento das infraestruturas ou custos de reabilitação que não correspondam à construção 

em novo (Dídia, et al., 2018). 

O processo de construção deve ser racional e ponderar todos os recursos necessários, entre eles a mão de obra e 

as matérias primas, para garantir o uso otimizado de tais recursos. A facilidade dos investimentos necessários está 

intrinsecamente ligada ao crescimento económico. Do mesmo modo, recursos financeiros podem ser obtidos mais 

facilmente se houver algum tipo de mercado de capitais, e se a inflação e a taxa de juros forem baixas. Essas são as 

reconhecidas condições macroeconómicas para o crescimento e distribuição (Taylor et al. 2008). 

Posto isto, o custo total deve contemplar não só os custos diretos de construção de equipamentos como custos 

associados a trabalhos complementares (p. ex. trabalhos de pavimentação e outros). Para além destes, deve-se ter 

em consideração custos adicionais, como sejam custos de projeto, de gestão de processo, fiscalização, assessorias 

diversas, aquisição de terrenos e expropriações. O valor assim obtido designa-se por investimento. De salientar que 

sem a inclusão destes custos não se estará a efetuar uma análise suficiente dos gastos de investimento, com as 

respetivas consequências de erro em análises subsequentes de desempenho e benchmark.  

No guia técnico “Custos de construção de infraestruturas associadas ao ciclo urbano da água” (Dídia, et al., 2018) é 

inicialmente elaborada uma revisão bibliográfica pertinente de vários estudos já desenvolvidos neste domínio. A nível 

internacional, no âmbito das infraestruturas de SAR, destacam-se os trabalhos de Gupta et al. (1976), Nzewi et al. 

(1985), Li & Matthew (1990), Ouyang (2003) no desenvolvimento de funções de custo de emissários, coletores e 

condutas elevatórias em função do diâmetro da tubagem e da profundidade de escavação. Em 2010, Bester et al. 

(2010) desenvolveram funções para diferentes componentes de SAR na África do Sul. No âmbito das infraestruturas 



7 
 

de AA, na década de 80, destacam-se os trabalhos de Lindsay & Walski e de Wlaski que desenvolveram uma 

metodologia e implementaram uma aplicação computacional para a estimativa do custo de diferentes alternativas de 

intervenção. Mais recentemente, em 2014, NSW publicou um guia técnico intitulado “NSW Reference Rates Manual 

– Valuation of Water Supply, Sewerage and Stormwater Assets” com custos de construção e vidas úteis de referência 

para a avaliação dos componentes do ciclo urbano da água no estado nova Gales do Sul, na Austrália. A nível 

nacional, salienta-se uma publicação de referência intitulada de “Custos de Construção e Exploração” de Lencastre 

et al. (1995) com funções de custos de construção de diferentes infraestruturas urbanas de água e de águas residuais 

baseadas em mapas orçamentais realizados a nível de projeto, assim como estimativas de custos de exploração e 

que atualmente se encontra, naturalmente, muito desatualizada. 

Importa referir que o estudo de Dídia, et al. 2018 incide na análise de custos de construção para os diferentes 

componentes das infraestruturas do ciclo urbano da água, em Portugal. Ao incorporar um estudo completo de todo o 

sistema do ciclo urbano da água, como se pretende nesta dissertação, a visão integral deste constitui uma importante 

base de dados que facilita a análise e debate por parte de vários intervenientes, tornando a avaliação de possíveis 

alternativas e a quantificação dos custos da empreitada mais céleres e claras. 

No documento em causa, sob a forma de guia, os custos de construção são expressos em função de parâmetros 

característicos de natureza hidráulica (caudal, potência do escoamento, etc.), sanitária (tipo de tratamento, carga 

orgânica, etc.) e infraestrutural (volume, diâmetro, material, profundidade, área, etc.), à luz do que foi efetuado para 

estudos semelhantes. As componentes verticais e instalações, são discriminados em custos de construção civil e 

custos de equipamento eletromecânico e instalações elétricas, como observável no exemplo da Figura 2 -1. 

 

Figura 2 - 1. Custo unitário de construção de ETAR de leito percolador: construção civil (esquerda); equipamento 
eletromecânico e instalações elétricas (direita) (Dídia, et al., 2018) 

 
O guia foi promovido pela ERSAR com o apoio do PO SEUR, sendo da autoria do Instituto Superior Técnico (IST), 

com a colaboração do grupo Águas de Portugal, S.A. (AdP). 
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A quantificação de custos de investimento revela-se importante na medida em que permite: 

 a estimativa do valor atual da infraestrutura, conhecidos os anos de construção ou instalação e as vidas 

uteis (técnicas) dos seus componentes, caso não exista registo histórico de custos na EG;  

 prever o custo de substituição dos seus componentes;  

 pode igualmente ser utilizado na avaliação dos custos globais associados a alternativas de intervenção em 

diferentes níveis de planeamento;  

 a nível estratégico, numa perspetiva de longo-prazo, permite a estimativa de valores totais de investimento 

para elaboração de planos estratégicos nacionais e específicos das EG dos serviços de águas (Samra & 

Abood, 2014);  

 a nível tático e operacional, numa perspetiva de curto-médio prazo, a valorização do património atual e 

futuro (para entidades sem registo histórico de custos), a elaboração de planos táticos de investimento e a 

validação de orçamentos de contratos de construção. 

2.4. Encargos de Exploração 

A exploração (operação e manutenção, O&M) de infraestruturas do ciclo urbano da água consiste numa série de 

atividades que têm como objetivo proporcionar condições adequadas para o seu correto funcionamento. No âmbito 

da O&M as atividades desenvolvidas devem ser estabelecidas com base nos procedimentos de rotina, quer ao nível 

da operação, quer da manutenção preventiva (AdP, 2002). 

Assim, por encargos de exploração entende-se os custos de manutenção das diferentes infraestruturas (incluindo 

componentes de construção civil e de equipamentos e instalações elétricas) e os custos de operação (incluindo, entre 

outros, os consumos energéticos, de reagentes, água, combustíveis, transporte e deposição de gradados, 

encaminhamento de areias e lamas para destino final, análises laboratoriais e custos com pessoal), suportados pelas 

EG. 

Posto isto, confirma-se a complexidade da avaliação e quantificação de valores de referência, processo este que 

apresenta algum grau de incerteza dada a sua dependência de diversos fatores de contexto e específicos dos locais. 

Ao não considerar totalmente as especificidades locais, os valores de referência refletem apenas valores médios para 

os encargos de exploração. 

 
Nesse sentido, pode descrever-se como fatores que influenciam os encargos da atividade de exploração: 

 as condições climáticas, nomeadamente de temperatura e de precipitação, que influenciam a disponibilidade 

e qualidade da água na origem, a sensibilidade dos meios recetores e os processos biológicos em ETA e 

ETAR;  

 as condições do território, nomeadamente de topografia e de geologia-geotecnia e de densidade 

populacional, que condicionem o grau de descentralização dos sistemas e escala das infraestruturas, bem 

como os encargos energéticos com bombagem;  

 as características dos aquíferos locais (quantidade e qualidade da água) e o grau de sensibilidade dos meios 

recetores (não sensíveis, normais ou sensíveis) que afetam a complexidade das operações e processos de 

tratamento;  
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 o estado e condições das infraestruturas existentes, que dependem, entre outras variáveis, do material, 

modo construtivo, cuidados de manutenção e da idade;  

 as opções anteriormente assumidas de conceção e dimensionamento dos sistemas, que se refletem no 

número, capacidade, tipo de infraestruturas e a tecnologia selecionada;  

 a experiência e grau de maturidade, e também dimensão da EG, bem como o grau de eficiência de utilização 

e de recuperação de recursos (nomeadamente água, energia, químicos e materiais).  

No caso de uma gestão sustentável dos recursos para operar e manter o sistema, evitam-se custos económicos 

significativos, como a deterioração mais rápida das infraestruturas. 

O principal desafio que se coloca ao processo de avaliação e quantificação de valores de referência está, 

fundamentalmente, relacionado com a recolha de dados fiáveis, nomeadamente de volumes de água e água residual, 

elevados e tratados, reagentes, energia, pessoal e atividades de O&M (custos diretos e indiretos), que frequentemente 

as EG não estão dispostas a fornecer. 

Apesar da súmula de fatores que contribuem para a complexidade do processo de quantificação dos encargos de 

exploração, este tem ganho ênfase junto das EG em grande parte devido ao interesse conjunto de garantir a 

continuidade e a qualidade dos serviços prestados.  

Entre as principais rubricas dos encargos de exploração, destacam-se os custos com energia, com reagentes 

utilizados no tratamento de água e com recursos humanos. No caso dos sistemas de tratamento de AR, os custos 

com energia elétrica são, em regra, significativos, representando, geralmente, a segunda maior percentagem, 

imediatamente a seguir às despesas com pessoal. Naturalmente a percentagem de custos varia entre diferentes 

estações de tratamento dependendo de diversos fatores, entre eles as características do afluente e o nível de 

tratamento exigido para o meio recetor.  

O trabalho desenvolvido na tese de doutoramento (Silva, 2016) e no artigo de revista científica com revisão de pares 

(Silva & Rosa, 2015), revela-se uma boa base de dados para esta análise, uma vez que apresenta dados e análises 

no âmbito do estudo de consumos energéticos. Importa referir que para a realidade nacional as autoras analisam e 

apresentam os custos e consumo de energia de sistemas de tratamento por lamas ativadas, em arejamento 

prolongado (AP) e convencional (C), expressos em kWh/m3 e €/kWh. A título de exemplo, na Figura 2-2 apresentam-

se custos de energia anuais, patentes na referida tese de doutoramento. 

 

Figura 2 - 2. Curvas de custo de consumo energético para sistemas de tratamento por lamas ativadas (Silva, 2016) 
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Do mesmo modo que nas referências anteriores, são apresentados no documento (Franklin & Burton, 1996) os custos 

e consumos de energia de sistemas de tratamento por lamas ativadas em arejamento convencional (C), com remoção 

de nutrientes, e em leitos percoladores, para a realidade internacional – expressos em kWh/m3 e €/kWh. Na Figura 2-

3 apresentam-se os custos anuais de energia para os tipos de tratamento analisados. 

 

Figura 2 - 3. Curvas de custo de consumo energético para sistemas de tratamento por lamas ativadas e leitos 
percoladores (Franklin & Burton, 1996) 

 

No Quadro 2-1. listam-se documentos relevantes, também consultados, para o desenvolvimento de encargos de O&M: 

Quadro 2 - 1. Lista de referências bibliográficas consultadas sobre encargos de O&M de sistemas de tratamento de 
águas residuais 

Referência Objetivos Desenvolvimento 

(Libhaer & Jaramillo, 
2012) 

 
“Sustainable Treatment 

and Reuse of Municipal 

Wastewater For 

Decision Makers and 

Practicing Engineers”  

 

Foca-se na solução de problemas 

de tratamento e deposição final de 

águas residuais em Países em 

Desenvolvimento. 

Incluem-se neste documento os custos de O&M agregados 

para alguns processos de tratamento de efluentes – 

expressos em $/ano/hab.  

Os principais processos abrangidos incluem o tratamento 

por lamas ativadas convencionais; lagunagem 

convencional; combinações de lagunagem anaeróbia, 

facultativa e aeróbia e leitos de macrófitas.  

(Rego, 2012) 

“Análise de 

desempenho de 

Estações de Tratamento 

de Águas residuais 

recorrendo um modelo 

de metabolismo “ 

Desenvolvimento de um modelo de 

metabolismo para ETAR com 

diferentes esquemas de tratamento, 

englobando a identificação de 

fluxos de materiais e energia e a 

quantificação dos respetivos 

custos. 

 

A metodologia aplica-se ao desempenho de diversas 

ETAR em operação nas Águas do Algarve (lamas ativadas 

e leitos percoladores), incluindo o levantamento de custos 

de exploração. 

(Simeão, 2014) 

“Análise comparativa 

do Desempenho de 

Estações de Tratamento 

de Águas Residuais 

para pequenos 

Aglomerados” 

Avalia e compara o desempenho de 

pequenas ETAR em operação nas 

Águas do Algarve (lamas ativadas, 

lagunagem ou leitos de macrófitas), 

incluindo o levantamento de custos 

de exploração. 

Através de um modelo de metabolismo, quantifica-se e 

avaliam-se fluxos específicos de poluentes, energia, gases 

com efeito de estufa (GEE), lamas e resíduos. 

Posteriormente, calcularam-se custos de exploração 

associados a cada um desses fluxos, considerando dois 

custos ambientais: a taxa de recursos hídricos (TRH) e as 

emissões de GEE. 
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2.5. Custos Integrados para a Sustentabilidade de Projetos 

Os principais problemas que se colocam às EG devem-se aos elevados custos de investimento per capita, em 

algumas regiões, e aos limitados recursos financeiros para a fase de exploração. Custos que, por vezes, são 

agravados por requisitos numa fase posterior. É desta forma, evidente a importância de selecionar soluções que 

ofereçam garantias da prestação de um serviço de qualidade às populações sem, no entanto, descurar a relevância 

de se conseguirem esses objetivos com custos de investimento e de operação sustentáveis, tirando vantagens de 

eventuais sinergias que possam ocorrer nos diferentes sistemas (AdP, 2002). 

Com a contextualização da importância do estudo de forma integrada de custos de construção, exploração e de outros 

custos indissociáveis, Pereira (2009) remete para uma realidade muito presente. Quando se opta por promover um 

projeto em detrimento de outro, o fator primordial de decisão é, frequentemente, o seu custo de investimento. No 

entanto, os custos subsequentes resultantes da exploração são muitas vezes ignorados. Porém, estes custos são 

tanto ou mais importantes quanto o custo de investimento. De facto, ter em conta estes custos pode vir a ser 

determinante no processo de escolha. Apesar da prioridade muitas vezes dada aos projetos com um investimento 

inicial inferior, verifica-se que, os custos atualizados de operação e de manutenção assumem valores muito 

significativos, ultrapassando várias vezes os custos iniciais.  

Os insucessos de determinados sistemas estão muitas vezes relacionados com as necessidades de manutenção, 

controlo e limitações de recursos, tanto humanos como financeiros, não ponderados numa fase inicial. 

Em suma, é de realçar a importância do processo de cálculo de custos a partir de funções representativas que 

permitam a obtenção de estimativas de investimento e exploração dos sistemas. 

Verifica-se a vantagem de uma visão concertada de todos os componentes que fazem parte integrante dos serviços, 

permitindo assegurar que todos estes elementos combinem entre si de modo a manter um conjunto fiável que 

assegura e associa baixos custos a longo prazo.  

A nível nacional, no âmbito dos sistemas de tratamento de AR, salienta-se uma publicação de referência, (AdP, 2002), 

desenvolvida pelo Grupo AdP. No seguimento do exposto, o documento permite estimar os custos associados às 

diferentes soluções para pequenos aglomerados populacionais (populações até 2.000 habitantes equivalentes), 

servindo de suporte à tomada de decisão sobre a solução técnica e economicamente mais adequada, por nível de 

tratamento. Para tal, a metodologia utilizada neste estudo passou pela divisão das soluções de tratamento em duas 

componentes (fase liquida e fase sólida), permitindo desta forma obter soluções completas e integradas de tratamento 

de águas residuais e de tratamento/ gestão de lamas. No entanto, salienta-se que o estudo incidiu apenas sobre a 

fase líquida das instalações em questão, uma vez que a fase sólida depende essencialmente das opções que forem 

tomadas para a gestão de lamas deste tipo de instalação. 
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De forma sumária, apresenta informação diversa relativa ao desempenho e custos agregados de O&M de pequenos 

sistemas de tratamento de efluentes, nomeadamente encargos com Pessoal, Reagentes, Energia, Manutenção e 

Outros (expressos em €/m3 e €/ano). No presente documento são apresentados custos relativos a diferentes gamas 

de população e diferentes processos de tratamento (desde tratamento primário a terciário), até ao limite de 2 000 

habitantes equivalentes. 

 

Figura 2 - 4. Exemplo de curvas de custos de operação e manutenção de pequenas instalações (AdP, 2002) 

 
Sumariamente, podem destacar-se como outras publicações revistas e analisadas sobre custos integrados de 

Construção e de O&M de sistemas de tratamento (ETA e ETAR) os referidos no Quadro 2-2. 

Quadro 2 - 2. Lista de referências bibliográficas consultadas sobre custos integrados de Construção e O&M. 

Referência Objetivo Desenvolvimento 

(Pereira, 2009) 

“Análise do custo do 

ciclo de vida da ETA 

de Queimadela” 

Estima os custos suportados ao 

longo do ciclo de vida da ETA da 

Queimadela desde o ano de 2007 

até ao ano de horizonte 2038. 

Os custos finais foram estimados utilizando modelos 

económicos e análises de sensibilidade tendo em conta 

alterações nos parâmetros: taxa de variação real do custo de 

energia e de operação. Adicionalmente, procede à análise de 

poupança energética das bombas utilizadas na EE, 

demonstrando vantagens em termos de custos futuros. 

Resultados: demonstram a importância da análise do custo do 

ciclo de vida enquanto ferramenta que permite apurar de 

forma mais eficiente os custos proporcionando alcançar 

objetivos de poupança mais claros e atingíveis.  

(Botelho, 2014) 

“Modelação de custos 

associados aos 

sistemas de 

abastecimento de 

água” 

Quantifica e modela os custos 

associados aos sistemas de AA, 

assim como desenvolver um 

procedimento que solucione o 

problema existente da constante 

desatualização das funções 

custo. 

Numa primeira abordagem procede-se à modelação dos 

custos de acordo com os preços dos materiais e 

equipamentos praticados no mercado atual, através de preços 

referenciados em catálogos de empresas de construção e no 

software gerador de preços CYPE. Na metodologia seguida, 

realiza-se a modelação com base no regime de revisão de 

preços.  
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CAPÍTULO III – SITUAÇÃO GERAL DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO, 

ENTIDADES GESTORAS E INFRAESTRUTURAS EM 

PORTUGAL 
 

3.1. Considerações Iniciais 

Inicialmente, no subcapítulo 3.2 apresenta-se uma síntese da evolução histórica do setor da água em Portugal desde 

1986 até à atualidade e uma caracterização da condição atual. Tendo o subcapítulo 3.3 como referência bibliográfica 

principal o Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.  

Tendo a presente dissertação por base o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão integrada para os custos de 

investimento e exploração de serviços de AA e AR, direcionada essencialmente para as EG procede-se no subcapítulo 

3.4 a uma caracterização sumária dessas entidades, em Portugal. No subcapítulo 3.5 é realizado um breve 

enquadramento do conceito de ciclo urbano da água e uma descrição sumária das infraestruturas inerentes ao seu 

funcionamento, de seguida é feita uma descrição sumária dos diferentes componentes das infraestruturas dos 

serviços de AA e de SAR, incluindo os parâmetros relevantes para a estimativa de custos de construção e exploração. 

Por último, apresenta-se uma síntese dos recursos infraestruturais que asseguravam os serviços de AA e SAR, no 

ano 2016, em Portugal. 

Os subcapítulos 3.4 e 3.5 apresenta como fonte bibliográfica principal o volume 1 do Relatório Anual dos Serviços de 

Águas e Resíduos em Portugal (RASARP, 2017). 

3.2. Evolução Histórica 

Os serviços de água e saneamento são cruciais para a proteção do ambiente e proteção da saúde pública, constituindo 

um serviço básico e essencial para a vida das populações. Nomeadamente nas últimas três décadas, teve lugar um 

esforço significativo de investimento na dotação de infraestruturas de AA para consumo humano e tratamento de AR. 

Em 1986, com a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), o Estado Português teve à sua 

disposição os meios financeiros que possibilitaram um maior investimento nos serviços da água, proporcionando 

profundas alterações no setor. 

Em 1993, é constituída a Águas de Portugal, integrada na sociedade Investimentos e Participações do Estado (IPE), 

com a responsabilidade pelo desenvolvimento dos Sistemas Multimunicipais de AA e SAR, marcando assim o 

arranque de uma verdadeira revolução no AA e no SAR em Portugal. Simultaneamente, o Governo português 

comprometeu-se com a reorganização do setor de forma a garantir um acesso universal e contínuo da população aos 

serviços, a elevados níveis de qualidade de serviço, nomeadamente em termos de qualidade da água, a acessibilidade 

económica dos serviços e a promover a sustentabilidade ambiental. 

Um documento de crucial importância para o setor da água, aprovado pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), é o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR), com os principais objetivos e estratégias para o futuro do setor. A 
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primeira fase do plano foi aprovada em 2000 e elaborado para vigorar no período de 2000 a 2006 (PEAASAR I), 

estabelecendo as grandes linhas de orientação estratégica, os pressupostos de base, os objetivos e as prioridades 

operacionais para este período, visando assegurar uma gestão adequada e eficaz dos fundos comunitários 

disponíveis no QCA III (2000-2006) para este sector específico. De forma sumária, define as orientações com vista a 

atingir-se, com qualidade, níveis de atendimento da população de 95% em água no domicílio e de 50% nos serviços 

de saneamento.  

O PEAASAR definiu quatro linhas de orientação estratégica: 

 Requalificação ambiental; 

 Soluções integradas; 

 Alta qualidade do serviço; 

 Garantia de sustentabilidade. 

Este plano incidiu sobretudo na vertente em “alta” (engloba as atividades de captação, elevação, tratamento e adução 

no caso dos sistemas de AA e tratamento, estabilização de lamas e destino final dos efluentes para os sistemas de 

AR), procurando solucionar problemas existentes através da implementação de soluções de carácter plurimunicipal, 

ou de sistemas intermunicipais com a participação exclusiva dos municípios envolvidos. Relativamente à vertente em 

“baixa” (engloba a atividade de distribuição pública da água e de drenagem de AR) em termos de redes de condutas 

deixou em aberto a opção por qualquer uma das soluções previstas na lei. 

Apesar do reconhecido papel do PEAASAR, responsável por significativos progressos registados no setor, 

nomeadamente na criação de um número importante de soluções multimunicipais e municipais integradas na vertente 

em “alta”, no final deste período reconheciam-se problemas no plano Estrutural, Operacional, Económico e Financeiro, 

Ambiental e Legal. 

Em 2004, o Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), presentemente, ERSAR, iniciou a publicação regular de 

um Relatório Anual do Setor de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP), estruturado em diferentes volumes, 

correspondendo um dos volumes à caracterização da qualidade da água para consumo, (servindo, na sua maioria, 

como base no presente trabalho). 

Em 2005 é publicada a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva Quadro da Água, a qual 

apresenta como um dos objetivos definidos assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem 

superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e 

equitativa da água, da alínea f), artigo 1º. 

Em 2007, a definição de um novo programa, através do PEAASAR II (2007-2013), foi importante na redefinição das 

linhas de orientação para o setor. Contrariamente ao verificado na primeira versão do plano, o qual se centrava 

essencialmente no desenvolvimento dos sistemas integrados em “alta”, o PEAASAR II centrou-se fortemente nas 

várias situações por resolver nos sistemas em “baixa”, dando especial enfoque à articulação entre os sistemas em 

“alta” e “baixa” e à melhoria e reabilitação das redes de drenagem. De referir que este é apenas vinculado a Portugal 

continental. 

O PEAASAR II assumiu-se como um plano estratégico, social, sustentável e seguro. Sendo neste contexto definidos 

os três grandes objetivos estratégicos a desenvolver no período de 2007 a 2013: 
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 Universalidade, continuidade e qualidade do serviço, que se traduz na necessidade de: 

 servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de AA; 

 servir cerca de 90% da população total do pais com sistemas públicos de SAR urbanas, sendo 

que em cada sistema integrado o nível de atendimento desejável deve ser de pelo menos 70% da 

população abrangida. 

 Sustentabilidade do setor: garantir a recuperação integral dos custos incorridos, otimizar a gestão 

operacional e eliminar os custos de ineficiência, contribuindo para a dinamização do tecido empresarial 

privado, nacional e regional. 

 Proteção dos valores ambientais: cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário, 

permitindo uma abordagem integrada na prevenção e controlo da poluição provocada pela atividade 

humana e pelos sectores produtivos. 

Na orientação que foi seguida quanto à definição das medidas a desenvolver foi dado especial destaque à questão 

tarifária, na medida em que, foi definida a seguinte premissa “uma política tarifária que garanta a cobertura integral 

dos custos será o motor para a resolução da maior parte das questões em aberto” (PEAASAR 2007- 2013). 

Em 2014 foi apresentada a estratégia de reestruturação do setor das águas no âmbito da qual se insere um novo 

plano estratégico setorial até 2020 (PENSAAR 2020), que pretende promover junto das populações o acesso a um 

serviço público de água e saneamento de qualidade e adequado às suas necessidades, com custos socialmente 

aceitáveis. No PENSAAR 2020, assume importância relevante a gestão dos ativos e a sustentabilidade financeira dos 

serviços, incluindo a otimização por controlo de perdas de água nas redes de distribuição e de afluências indevidas 

aos coletores.  

3.3. Condição atual, Desempenho e Desafios atuais 

A UNESCO, no quadro do seu Relatório Mundial sobre Desenvolvimento da Água, pretende impulsionar uma gestão 

eficiente dos recursos hídricos nas políticas locais, ao facultar conhecimentos científicos que permitam o seu uso 

integrado e equitativo. Portugal não é exceção a esta pressão pelo uso da água. Além disso, em virtude das alterações 

climáticas, o risco de escassez de água tenderá a aumentar nas próximas décadas (APA, 2017), verificando-se 

igualmente problemas na sua alocação, uma vez que a distribuição de água em Portugal é irregular, quer espacial 

quer temporalmente. Este facto, associado às exigências de qualidade das massas de água, paralelamente à 

emergência de fatores de risco e incerteza associados a este recurso levou a que nas últimas décadas se realizassem 

investimentos no setor. Estes permitiram uma evolução notável nos serviços públicos de AA e de SAR, existindo agora 

novos desafios para o setor que exigem uma gestão eficiente dos recursos. 

A gestão dos recursos hídricos, é atualmente um desafio relevante, que tem como base a utilização sustentável da 

água, particularmente nos seus aspetos quantitativos, tendo em conta os seus usos atuais e potenciais e a sua 

conjugação com os cenários de evolução do território e de alterações climáticas. Para colmatar essa situação, devem 

ser tomadas medidas no domínio da resiliência e da eficiência de utilização da água, que permitam a redução dos 

consumos globais em zonas de maior stress hídrico e à sustentabilidade dos serviços. 

A estratégia de reestruturação do setor das águas para Portugal continental, face às necessidades de intervenção, é 

enquadrada pelo PENSAAR 2020. Tendo por base o balanço da estratégia anterior (PEAASAR II) e a caracterização 
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da situação atual foram alcançados os objetivos previstos para a taxa de atendimento da população residente na 

vertente de AA. A realização de infraestruturas para aumento da cobertura deixou de ser o centro da nova estratégia, 

que tem como objetivo a promoção junto das populações, o acesso a um serviço público de água e saneamento de 

qualidade e adequado às suas necessidades, com custos socialmente aceitáveis e promovendo simultaneamente a 

evolução do setor para um patamar de excelência.  

O Programa Nacional Temático dedicado ao Ambiente – o PO SEUR – pretende contribuir para a afirmação da 

Estratégia Europa 2020, especialmente para o crescimento sustentável, respondendo aos desafios de transição para 

uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos”. Neste domínio Portugal tem 

apresentado progressos relevantes, porém ainda é necessário enfrentar alguns desafios decorrentes da elevada 

intensidade energética da economia portuguesa, de ineficiências na utilização e gestão de recursos, de 

vulnerabilidades face a diversos riscos naturais e tecnológicos e de debilidades na proteção dos valores ambientais.  

O PO SEUR constitui uma ferramenta fundamental para que Portugal possa enfrentar os desafios identificados na 

Estratégia Europa 2020. Esses novos desafios pretendem incentivar a economia verde, através de diferentes 

mecanismos (fiscais, regulamentares, investimentos), estimulando os setores público e privado, a intervirem cada vez 

mais neste domínio. Adicionalmente, espera-se que os investimentos previstos nas áreas abrangidas pelo PO SEUR 

gerem igualmente oportunidades significativas para diversos setores e atividades, em termos de rendimento e 

emprego. Nas ações a financiar é tida em consideração a Parceria Europeia de Inovação no domínio da água, na qual 

Portugal está envolvido, incluído como critério de seleção dos projetos a financiar o caracter inovador dos mesmos. 

Finalmente, à que destacar, em termos do enquadramento institucional as recentes alterações conduziram à 

universalização da intervenção regulatória que, em 2011, passou a abranger a totalidade das cerca de 500 EG dos 

serviços de águas e resíduos, do continente. Atualmente, a entidade reguladora, dispõe de instrumentos jurídicos que 

possibilitam tanto uma intervenção mais efetiva no sentido de assegurar o cumprimento da legislação e dos contratos 

em vigor, como um comportamento adequado por parte das EG em matéria legal e contratual, económica e ao nível 

das tarifas praticadas, da qualidade do serviço prestado, da salvaguarda da saúde pública e do ambiente e das suas 

interações com os utilizadores. O presente modelo de regulação pressupõe ainda um papel acrescido da ERSAR na 

promoção da transparência e responsabilização das entidades intervenientes no setor, resultando na divulgação de 

informação extensiva, clara e concisa ao público em geral. 

Neste contexto, surgiu ainda a 3.ª geração do sistema de avaliação da qualidade do serviço que apresenta um 

conjunto de indicadores de desempenho adaptados ao horizonte 2020. Apresenta um conjunto de alterações 

decorrentes de correções identificadas ao longo de cinco anos de aplicação da 2.ª geração do sistema de avaliação 

de forma a implementar melhorias no mesmo.  

Presentemente, no que concerne a investimentos a realizar no setor de água e saneamento em Portugal, pode 

destacar-se o Plano de Investimento para a Europa, ou “Plano Juncker”. Uma das garantias de uma operação de 

concessão de empréstimo do Banco Europeu de Investimento (BEI) no valor de 420 milhões de euros à AdP, como 

forma de financiamento para investimentos a realizar em infraestruturas no setor. Na nota informativa do BEI pode 

ler-se: “Este empréstimo irá promover a melhoria da qualidade, eficiência e sustentabilidade dos serviços de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em Portugal, ao apoiar a construção e renovação das 

respetivas infraestruturas em todo o território continental português. Este investimento contribuirá também para 
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fomentar o crescimento económico, ao criar mais de 7 400 postos de trabalho durante a fase de implementação, além 

de promover a coesão social e territorial, uma vez que os investimentos serão, na sua maioria, realizados em regiões 

de convergência de Portugal. O projeto também proporcionará benefícios ambientais importantes e duradouros, uma 

vez que irá aumentar a qualidade ecológica dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, promovendo uma 

utilização mais racional dos recursos hídricos”(…). 

3.4. Caracterização das Entidades Gestoras 

Por entidades gestoras (EG) entende-se as organizações responsáveis por fazer a gestão direta dos sistemas de AA 

e de SAR. As EG podem ter diferentes modelos de gestão, envolvendo capitais públicos e privados de forma 

independente em cada estrutura ou mesmo de forma partilhada numa mesma estrutura (Peças, 2013). Podem prestar 

serviços de AA aos clientes finais e o de drenagem e tratamento das AR. 

A gestão dos serviços de AA e drenagem de águas residuais pode ser feito de diversas formas e desde 1993, que a 

legislação permite o acesso a capitais privados às atividades económicas destes mercados, através da publicação do 

Decreto-Lei n.º 379/93 de 5 de novembro (Peças, 2013). 

Para além dos diferentes capitais envolvidos, o modelo de gestão também pode variar em função do âmbito de 

atuação geográfica que a EG pode ter sob a sua tutela. Presentemente, Portugal é caracterizado por uma grande 

diversidade em termos dos modelos de gestão existentes, com a ERSAR a reconhecer os seguintes modelos de 

gestão: 

 Concessionárias Multimunicipais – concessões dos serviços de água e/ou saneamento a empresas que 

envolvam mais do que um município;  

 Concessionárias Municipais – concessões dos serviços de água e/ou saneamento a empresas que 

envolvam somente um município;  

 Empresas Municipais e Intermunicipais – empresas de capitais maioritariamente públicos e de natureza 

municipal que gerem os serviços de água e/ou saneamento a um ou mais municípios;  

 Parcerias Estado/Municípios – empresas constituídas por capitais do estado central e por capitais dos 

municípios que gerem os serviços de água e/ou saneamento;  

 Serviços Municipais – gestão direta dos serviços de água e saneamento pelos serviços camarários, 

através de um departamento do município;  

 Serviços Municipalizados – organismo de capital público com gestão delegada dos serviços de água e/ou 

saneamento em organismos autónomos mas sob a tutela exclusiva da câmara.  

A sua distribuição pelo país é variada, predominando em número as EG como serviços municipais.  

As EG podem ocupar todas as atividades da cadeia de valor ou ocupar atividades específicas, subdividindo-se entre 

sistemas em “alta” e em “baixa” que importa considerar para a caracterização das EG. No Quadro 3-1 apresenta-se o 

panorama geral das EG que comportam os serviços de AA e de SAR, no ano 2016, em Portugal. 
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Quadro 3 - 1. Panorama geral das EG que compõem os serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais, 2016 (RASARP, 2017). 

Modelo de Gestão Submodelo de Gestão 
Sistema de AA Sistema de SAR 

Alta Baixa Total a Alta Baixa Total a 

Gestão 
Concessionada 

Concessões multimunicipais 5 1 5 5 0 5 

Concessões municipais 1 28 29 2 23 25 

Gestão Delegada 

Delegações Estatais 1 1 1 0 0 0 

Parcerias Estado/municípios 1 2 3 1 2 3 

Empresas Municipais ou 
intermunicipais 

1 23 24 0 23 23 

Juntas de freguesia 0 61 61 0 0 0 

Gestão Direta 

Associações de Municípios 0 0 0 1 0 1 

Serviços municipalizados ou 
intermunicipalizados 

1 20 20 0 18 18 

Serviços Municipais 1 183 183 0 191 191 

Total  11 319 326 9 257 266 
a Note-se que existem entidades gestoras que nalguns municípios prestam serviços em alta e noutros prestam serviços em baixa (por exemplo a 
EPAL). Assim, a coluna “Total” nem sempre corresponde à soma das colunas “Alta” e “Baixa”. 

 

3.4.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
No serviço de abastecimento público de água o serviço é executado na sua maioria por entidades concessionárias (a 

verde no mapa da Figura 3-1). Estas abrangem cerca de 72 % da população e 79 % do número de municípios 

abrangidos por EG que prestam o serviço de AA em “alta”, com especial enfoque para o submodelo das 

concessionárias multimunicipais. No setor em “alta” as concessões multimunicipais são o submodelo de gestão 

predominante, abrangendo um total de 174 municípios e mais de 5,1 milhões de habitantes.  

Em 2016 registou-se uma estabilização do panorama de entidades que prestam o serviço de abastecimento público 

de água em “alta”, não se observando qualquer alteração significativa no número de entidades que compõem o setor 

e consequentemente a população respetivamente abrangida. Atualmente, a totalidade das entidades que fazem o AA 

em alta é de natureza empresarial, sendo o modelo de gestão concessionada aquele que claramente domina o setor. 

Para os serviços em “baixa” verifica-se que é marcado pelo elevado número de EG, 319, na sua maioria com uma 

área de intervenção igual ou menor do que a municipal. O modelo de gestão direta é aquele que mais se destaca (a 

cinzento no mapa da Figura 3-1), abrangendo 70% do total de municípios e aproximadamente 52% da população de 

Portugal continental. Os restantes modelos de gestão localizam-se predominantemente no litoral ou nos grandes 

centros urbanos. 
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Figura 3 - 1. Distribuição Geográfica das EG dos serviços de Abastecimento de Água em “Alta” (esquerda) e em “Baixa” 
(direita), 2016 (RASARP, 2017). 

 

Os serviços municipais são o submodelo de gestão com maior representatividade, com 183 municípios abrangendo 

2,9 milhões de habitantes. Esta caraterística pode ser confirmada no mapa da Figura 3-1 onde se observa que a maior 

parte dos serviços municipais se localiza no interior do País, em áreas tipicamente com menor população.  

O AA em baixa é um sector fragmentado, marcado pela existência de um elevado número de entidades, facto que é 

explicado, em parte, pela maioria do serviço ser assegurado por serviços municipais, mas também pela existência de 

micro entidades que são compostas por juntas de freguesia. 

No cômputo geral, à imagem do que se observou no setor em alta, no ano de 2016 assistiu-se a uma estabilização 

do setor dos serviços de abastecimento público de água em baixa.  

3.4.2. SISTEMA DE SANEAMENTO 
A maior parte deste serviço continua a ser assegurado por entidades concessionárias (a verde no mapa da Figura 3-

2), abrangendo cerca de 96 % da população e 90 % do número de municípios abrangidos por EG que prestam o 

serviço de SAR em alta. O submodelo de gestão predominante no serviço de SAR em alta é o das concessões 

multimunicipais, que abrange aproximadamente 7,0 milhões de habitantes e um total de 202 municípios, 91% e 87% 

do universo pertencente ao serviço de SAR em alta, respetivamente.  

Tal como registado no setor do abastecimento público de água em alta, 2016 foi um ano sem qualquer alteração 

significativa no número de EG dos serviços de SAR urbanas, observando-se consequentemente uma estabilização 

do panorama da prestação do serviço por cada submodelo de gestão. 

Apesar de não apresentar o nível de fragmentação verificado no AA, o setor das águas residuais em baixa é também 

dominado pela existência de um número elevado de EG, num total de 257. Estas entidades são na sua maioria de 

pequena dimensão, sendo o seu âmbito de atuação o próprio município.  
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Figura 3 - 2. Distribuição Geográfica das EG dos Serviços de Saneamento de Águas Residuais em “Alta” (esquerda) e em 
“Baixa” (direita), 2016 (RASARP, 2017). 

À semelhança do verificado para o serviço de AA, o modelo com maior preponderância na prestação deste serviço 

corresponde à gestão direta, com 75 % dos municípios e cerca de 59 % da população de Portugal continental a ser 

abrangida por esta categoria (ligeiramente mais do que se verifica no AA).  

3.5. Ciclo Urbano da Água 

O Ciclo Urbano da Água engloba todas as fases para as atividades de AA e SAR, desde a captação da água até à 

rejeição final dos efluentes. Os sistemas associados ao ciclo urbano da água, nomeadamente os sistemas de AA e 

os sistemas de gestão de águas residuais e pluviais são constituídos por um conjunto de infraestruturas que 

asseguram a prestação de um serviço público proteção à saúde e bem-estar das populações e à economia, cuja 

continuidade é necessário garantir. Cada componente deverá manter-se funcional enquanto se justificar o serviço a 

que se destina. Os sistemas de AA incluem infraestruturas de captação, de tratamento, de transporte, de 

armazenamento e reserva e de distribuição. Os sistemas de gestão de águas residuais e pluviais incluem as 

infraestruturas de drenagem, de tratamento e de descarga final em meio recetor (Dídia, et al., 2018).  

As infraestruturas destes sistemas são constituídas, por sua vez, por um conjunto de ativos fixos, devendo ser tratadas 

para efeitos de cálculo de forma autónoma ou agregada em função da informação disponível. Como referido em Dídia, 

et al., 2018, as infraestruturas podem ser divididas em “infraestruturas verticais” acima do solo e instalações, por 

exemplo estações de tratamento, reservatórios e instalações elevatórias, que correspondem a um conjunto de ativos 

cuja condição é suscetível de ser diretamente avaliada por inspeção, e em “infraestruturas lineares ou horizontais”, 

constituídas por ativos enterrados, não facilmente inspecionáveis, como sejam condutas e coletores, e cuja condição 

é geralmente inferida indiretamente através de métricas de desempenho (p. ex., número de roturas por ano ou perdas 

de água em % do volume transportado ou idade). 
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3.5.1. INFRAESTRUTURAS LINEARES 
Os custos de investimento para a construção de infraestruturas lineares estão diretamente dependentes do material 

e diâmetro da tubagem utilizada, bem como das condições inerentes à sua implantação. Desta, destacam-se diversos 

outros trabalhos complementares de construção civil (p. ex. custos de aquisição, transporte, montagem e trabalhos 

de pavimentação). Naturalmente, a opção do tipo de tubagem a instalar está diretamente dependente da capitação e 

da dimensão da população a servir. No caso de condutas elevatórias ou para troços de emissários em pressão, é 

necessário ter igualmente em consideração a classe de pressão. Em relação aos parâmetros característicos 

considerados para a obtenção dos custos de exploração são, fundamentalmente, a extensão (Km) e a sua condição 

(nomeadamente função da idade e dos cuidados de manutenção). 

3.5.2. INFRAESTRUTURAS VERTICAIS 
Os parâmetros característicos considerados para a obtenção de custos de construção e exploração das infraestruturas 

verticais são, fundamentalmente, os descritos sumariamente na tabela infra (Quadro 3-2). 

Quadro 3 - 2. Quadro resumo dos principais fatores que, em regra geral, influenciam os encargos de O&M para sistemas de AA e SAR 

Componentes Fatores Observações 

Captações 

 Tipo de captação; 

 Caudal de água captada; 

 Altura de elevação no 
bombeamento. 
 

O tipo de obra a considerar depende, essencialmente, da forma 

como a água se encontra disponível no ciclo hidrológico e do caudal 

requerido. Assim, as captações de água podem ser superficiais ou 

subterrâneas.  

O tipo de captação depende da profundidade a atingir, do processo 

de circulação da água subterrânea e das condições 

geomorfológicas. 

Reservatórios 

 Volume; 

 Número de células; 

 Altura do fuste (no caso de 

reservatórios elevados); 

 Potência hidráulica de 
escoamento (reservatórios 
associados a EE). 

Os reservatórios podem ser classificados de acordo com a sua 

função em: reservatórios de distribuição ou de equilíbrio; de 

regularização de bombagem e de reserva. No caso de custos 

associados à fase de construção, esta terá custos dependentes das 

diferentes características associadas à classificação de cada 

reservatório (altura do fuste e potência hidráulica do escoamento), 

no entanto para a estimativa de custos de exploração, estes serão, 

fundamentalmente, dependentes do volume de armazenamento.  

Estações 
Elevatórias 
(EE) 

 Dimensão e características; 

 Potência hidráulica de 

escoamento. 

Em termos de energia, os custos dependem, essencialmente, de 

dois parâmetros característicos: o caudal - Q, e a altura de elevação 

– H, que podem ser agregados num único parâmetro, a potência 

hidráulica de escoamento, Pe = γQH, sendo γ o peso volumétrico da 

água, 9 800 Nm-3. 

Naturalmente que têm também impacte nos consumos energéticos 

a eficiência dos grupos eletrobomba, que variam em regra entre 0.5 

e 0.7. 

Estações de 
Tratamento 
(ETA e ETAR) 

 Tipo de tratamento exigido        
 Qualidade da água na 

origem (ETA); 
 Exigências do meio 

recetor (ETAR); 

 Caudal de água tratada; 

 Características do efluente; 

 Balanço de lamas no sistema; 

 Dimensão e gestão das 

instalações. 

As características quantitativas do caudal dependem dos fatores de 

contexto (clima, dimensão do aglomerado populacional, tipo de 

habitações, preço da água, nível económico e social das populações 

e qualidade e permanência do AA da rede pública).As características 

qualitativas podem ser físicas, químicas e biológicas, dependem das 

variações dos fatores de contexto (Amaro, 2016). 

Destas características dependerão fortemente os custos associados 

aos sistemas de tratamento. 
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3.5.3. INFRAESTRUTURAS EM PORTUGAL 
Nos últimos anos, através do conjunto significativo de recursos financeiros mobilizados para investimentos nos 

serviços de água foi possível a construção de novas infraestruturas que abrangem, neste momento, a grande maioria 

da população portuguesa. Situação que contribuiu para a tendencial universalização destes serviços. 

Foi neste contexto que entre 2012 e 2016, as infraestruturas do sistema AA e SAR sofreram uma evolução positiva, 

tanto nos sistemas em alta como nos sistemas em baixa. Atualmente, Portugal dispõe de um número muito elevado 

de sistemas para assegurar o cumprimento dos níveis de serviço adequados, quer os serviços de AA, quer os serviços 

de SAR, como descrito nos Quadros 3-3 e 3-4. 

Quadro 3 - 3. Comprimento total (km) de infraestruturas lineares em Portugal, em 2016 (Adaptado de RASARP, 2017) 

Infraestruturas Lineares 
Comprimento 

total (km) 

Comprimento total 
reportado pelas entidades 

em alta (km) 

Comprimento total reportado 
pelas entidades em baixa 

(km) 

Condutas 110 493 9717 100 777 

Coletores 61 266 5 811 55 455 

 

Quadro 3 - 4. Número total de infraestruturas verticais em Portugal, em 2016 (Adaptado de RASARP, 2017) 

Infraestruturas Verticais Número total 
Número total de 

infraestruturas reportado 
pelas entidades em alta 

Número total de 
infraestruturas reportado 
pelas entidades em baixa 

Captações subterrâneas 5 878 810 5 068 

Captações superficiais 288 125 163 

Instalações de tratamento de água 

(estações de tratamento e 

pequenas instalações de 

tratamento) 

3 466 371 3 095 

Estações elevatórias 2 362 567 1 795 

Reservatórios 8 721 1 508 7 213 

Estações elevatórias 5 641 1 431 4 210 

Instalações de tratamento de 

águas residuais (ETAR e fossas 

séticas coletivas) 

4 349 1 064 3 285 

 

Os valores apresentados nos Quadros 3-3 e 3-4 são o reflexo dos investimentos que têm tomado lugar nas últimas 

décadas, os quais refletem a grande valia do património construído. 

Procedendo-se a uma análise mais detalhada do Quadro 3-3 e tendo em consideração que em Portugal Continental, 

existem cerca de 10.3 milhões de habitantes servidos, o que resulta em cerca de 11 m/hab de condutas de água e 6 

m/hab de coletores de AR. Estes valores não incluem infraestruturas de drenagem pluvial (sistemas separativos).  

No que respeita ao índice de valor da infraestrutura (IVI), dado desenvolvido pela ERSAR e correspondente ao rácio 

entre o valor atual da rede e o valor de substituição correspondente ao ano de referência, dois novos dados integrados 

na 3.ª geração da qualidade do serviço. Pretende complementar o indicador relativo à reabilitação, identificar o grau 

de envelhecimento das infraestruturas, permitir às EG planear o investimento a longo prazo e apoiar a regulação 

económica nos serviços de águas. 
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Apesar de “aproximado” e avaliado a título de experimental pela primeira vez aos dados relativos ao ano 2016, consiste 

numa aproximação apenas com recurso à vida útil remanescente dos ativos e à sua vida útil técnica, expressos em 

anos. A variação do IVI ocorre no intervalo entre 0 e 1, fornecendo informação relativa à idade da rede, conforme 

apresentado na Figura 3-3. 

 

Figura 3 - 3. Escala de variação do IVI (RASARP, 2017) 

 

No que respeita ao serviço de AA em alta e em baixa, verifica-se um valor médio do IVI de 0.64 (Figura 3-4) e de 0.50, 

respetivamente. Detalhadamente. O serviço em alta apresenta um IVI aproximado superior ou igual a 0.60 para cerca 

de 70% da rede, o que refletem uma rede nova e estabilizada, resultado dos investimentos recentes. No entanto para 

o serviço em baixa apesar do valor médio indicar uma zona de estabilidade e uma rede que, em média, está a metade 

da sua vida útil, cerca de 25% da rede tem um IVI inferior a 0.40, o que reporta para a necessidade de breves 

investimentos por parte da EG.  

Figura 3 - 4. Extensão de rede de abastecimento de água em alta por intervalos de IVI “aproximado” (99% da rede) em 
2016 RASARP, 2017) 

 

Relativamente ao serviço de SAR em alta e em baixa, o valor médio do IVI centra-se em 0.88 e de 0.55, 

respetivamente. Estes valores refletem, à semelhança do verificado para o serviço de AA; uma rede em média nova, 

tanto para o serviço em alta como em baixa, com o serviço em alta a apresentar um IVI superior.  

Crê-se que os valores de reposição da globalidade destas infraestruturas não seja inferior a cerca de 20 mil milhões 

de euros (Matos, 2018).  
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CAPÍTULO IV – ESTIMATIVA DE CUSTOS DE 

INVESTIMENTO E EXPLORAÇÃO 
 

4.1. Custos de Investimento 
As fórmulas e modelos de cálculo para a estimativa de investimentos são, fundamentalmente, as que constam em 

Dídia, et al., 2018. Opta-se pela utilização destas funções, para fazer parte integrante da ferramenta dado o detalhe 

e complexidade da abordagem. 

As funções de custo expressas em termos dos parâmetros característicos para cada componente do Sistema de AA 

e de SAR e os respetivos domínios de aplicação podem ser consultadas nos Anexos III a VI, nos quais consta uma 

lista-síntese. É de referir que os custos finais apresentados não incluem IVA, devendo esta componente ser adicionada 

caso adequado. 

4.1.1. FATOR MULTIPLICATIVO 

Analisados os custos de construção objeto do guia técnico (Dídia, et al., 2018), os anos de adjudicação dos contratos, 

para a caracterização dos custos unitários dos elementos dos sistemas de AA e de águas residuais e pluviais, variam 

entre 2004 a 2016 e entre 1985 a 2016, respetivamente. Posto isto e calculando uma média para cada sistema 

referente ao espaço temporal em análise obteve-se o ano 2010 e 2008, respetivamente (Quadro 4-1). 

Quadro 4 - 1. Ano de execução dos contratos analisados (Adaptado de Dídia, et al., 2018) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Elemento Anos Média Média total 

   Captações 
Superficiais 2004-2011 2008 

2010 

Subterrâneas 2005-2013 2009 

   ETA - 2004-2013 2009 

   EE - 2005-2015 2010 

   Reservatórios 

Apoiados 2004-2015 2010 

Elevados 2005-2014 2010 

Apoiados associados a EE 2005-2014 2010 

   Condutas 
Adutoras 2004-2015 2010 

Distribuição 2004-2016 2010 

   Ramais de ligação 2005-2016 2011 

SISTEMA DE GESTÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 

   Elementos Anos Média Média total 

   EE 2005-2015 2010 

2008 

   ETAR 1998-2014 2006 

   Emissários 
Gravíticos 1998-2015 2007 

Submarinos 1985-2013 1999 

   Condutas Elevatórias 2005-2015 2010 

   Coletores     
Gravíticos 

Domésticos 2004-2015 2010 

Pluviais 2007-2012 2010 

    Ramais de ligação 2004-2016 2010 

TOTAL 2009 
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Apesar dos custos terem sofrido uma atualização para o ano 2016, a utilização das funções finais em situações atuais, 

revela que os valores obtidos são bastante inferiores aos praticados. Desta forma, foi estabelecido que os custos das 

infraestruturas a incorporar na ferramenta automatizada deveriam ser atualizados. 

Como tal, procedeu-se a uma correção dos custos finais por forma a garantir que as funções de custo permitissem 

obter resultados representativos dos custos reais destas infraestruturas, atualizados a 2018.  

A atualização de valores com base nas taxas de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) permite a 

atualização de um valor entre dois momentos. Recorrendo-se ao Instituto Nacional de estatística (INE), foi possível 

obter um valor para a taxa de atualização (ou taxa mínima de rendibilidade do projeto) a utilizar no presente caso. 

Desta forma, selecionado o tipo de atualização de valores entre o ano 2009 e 2017 (momento final mais recente 

disponível), com âmbito no índice de preços no consumidor exceto habitação (média anual), obteve-se um fator de 

atualização de 1.11.  

No entanto, considerando que um acréscimo de 10% não seria o suficiente para cobrir a diferença entre os custos 

obtidos pela ferramenta e os custos reais praticados, adotou-se, desta forma, para o presente caso, um fator 

multiplicativo de 1.20, fazendo assim acrescer em 20% o valor do custo unitário, para cada elemento. 

Por outro lado, adicionou-se um fator multiplicativo, a acrescer ao valor anteriormente definido de 1.20. Esta opção 

deverá ser preenchida pelo utilizador, em função do seu interesse, para atender às características específicas de cada 

local e ao contexto de cada infraestrutura. 

4.1.2. EXEMPLOS 

De seguida, sumariamente, são descritos alguns exemplos da abordagem e critérios utilizados para o cálculo dos 

custos de construção do guia técnico de Dídia, et al., 2018. A título de exemplo apresentam-se as funções de custo 

de construção para condutas adutoras, ETA do tipo II sem etapa de pré-ozonização e ETAR compacta, representativas 

do panorama nacional. 

A determinação das funções de custos unitários e totais de construção por tipo de componente requereu, previamente, 

o estabelecimento dos parâmetros característicos para cada tipo de infraestruturas para os componentes dos sistemas 

de AA e SAR, tendo por base estudos anteriores. O sombreado cinzento mais claro, representado nos gráficos 

apresentados (Figura 4-1 a 4-5), corresponde à extrapolação de 20% da curva de regressão obtida e diz respeito ao 

intervalo de extrapolação com maior confiança. A partir deste valor, é considerado que a confiança das curvas de 

regressão obtidas, representado pelo sombreado cinzento mais escuro, diminui significativamente, pelo que a sua 

utilização deve ser realizada com parcimónia. 

INFRAESTRUTURAS LINEARES 

O custo de construção das condutas de água (adução, distribuição, ramal) e das infraestruturas de transporte de 

águas residuais (condutas elevatórias e emissários gravíticos e submarinos) depende de um conjunto de parâmetros 

característicos, nomeadamente, o material, o diâmetro nominal, a pressão de serviço, a extensão a construir, a 

profundidade média de vala (no caso dos emissários), o tipo de pavimento, o volume e natureza dos movimentos de 

terras (por ex., percentagem de rocha), os órgãos e acessórios a instalar e a função a desempenhar pela tubagem. 
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Para a estimativa de custos de construção deste tipo de infraestruturas, os custos unitários são expressos em função 

do diâmetro nominal (diâmetro em termos comerciais), para cada tipo de material.  

A título de exemplo, na Figura 4-1 apresenta-se a relação entre o custo unitário de construção de condutas adutoras 

em aço e o diâmetro nominal da tubagem, representados os intervalos de extrapolação no gráfico da direita.  

Figura 4 - 1. Custo unitário de construção de condutas adutoras em aço (€/m) em função do diâmetro nominal da tubagem 
(mm) (Dídia, et al., 2018) 

 

INFRAESTRUTURAS VERTICAIS 

Os custos de construção associados às infraestruturas verticais são, no referido guia, desagregados em custos com 

construção civil, Ccc, custos de equipamento eletromecânico e instalações elétricas, Ce, custos de arranjos exteriores 

(apenas para reservatórios e para EE) e custos associados a trabalhos especiais (caso existam). A abordagem para 

a estimativa das funções deste tipo de infraestruturas depende das características associadas a cada tipo de 

infraestrutura. 

A título de exemplo, nas figuras 4-2 e 4-4 apresenta-se o comportamento das funções de custo definidas para a 

estimativa do custo unitário de construção civil (gráfico da esquerda) e o custo unitário de equipamento eletromecânico 

e instalações elétricas (gráfico da direita) em função do caudal tratado para ETA tipo II e a população equivalente para 

ETAR compactas. Nas figuras 4-3 e 4-5 observa-se o custo total unitário de construção (gráfico esquerda) e o custo 

total de construção (gráfico da direita) em função do caudal tratado para ETA tipo II e a população equivalente para 

ETAR compactas.  

 

 

Figura 4 - 2. Custo unitário de construção civil, Ccc (103 €/(L/s)) (esquerda) e custo unitário de equipamento 
eletromecânico e instalações elétricas, Ce (103 €/(L/s)) (direita) em função do caudal tratado de ETA tipo II sem etapa de 

pré-ozonização (Dídia, et al., 2018) 
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Figura 4 - 3. Custo total unitário de construção, Ctu (103 €/(L/s)) (esquerda) e custo total de construção Ct (103 €) (direita) 
em função do caudal tratado de ETA tipo II sem etapa de pré-ozonização (Dídia, et al., 2018) 

 

Figura 4 - 4. Custo total unitário de construção civil, Ccc (€/Hab) (esquerda) e custo unitário de equipamento 
eletromecânico e instalações elétricas, Ce (€/Hab) (direita) em função da população equivalente de ETAR compacta 

(Dídia, et al., 2018) 

 

 Figura 4 - 5. Custo total unitário de construção, Ctu (€/Hab) (esquerda) e custo total de construção Ct (103 €) (direita) em 
função da população equivalente de ETAR compacta (Dídia, et al., 2018) 

  

Tanto os custos unitários de construção civil como de equipamento diminuem com o aumento da capacidade de 

tratamento da ETA e ETAR, observando-se uma tendência decrescente e descrita por uma regressão de potência, 

comportamento que se justifica pela economia de escala. 

CUSTO FINAL 

Os custos finais de construção dos componentes do sistema AA e SAR e pluviais relacionam-se com os encargos 

iniciais essenciais para a construção e instalação de variados equipamentos necessários para o funcionamento destes 

sistemas. Incorpora os encargos referentes às diferentes fases: adução e distribuição, transporte de AR; captação, 
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elevação, reserva, ETA, ETAR (Botelho, 2014). No referido guia, são traduzidos pela soma dos custos diretos de 

construção estimados através das funções de custo referidas nos Anexos III a VI e dos custos associados a outros 

trabalhos complementares de construção civil que não foram incluídos no custo base: custos com trabalhos especiais, 

custos com arranjos exteriores, outros custos associados à obra (expressos através de fatores multiplicativos a aplicar 

aos custos de construção) e custos de pavimentação. 
 

O custo associado a estes trabalhos é calculado em separado dos custos base de construção de cada componente 

por serem trabalhos muito diversos e por nem sempre existirem em todos os elementos analisados. A sua 

discretização permite obter estimativas do custo de construção com menos incerteza associada, na medida em que 

estes custos podem ser acrescentados apenas se caso existam, e as funções de custo sem os incorporar são mais 

robustas, traduzidas por coeficientes de determinação mais elevados. 

 

Para uma análise mais detalhada e outras especificações relacionadas com o método utilizado para a estimativa de 

custos de construção deve ser consultado o guia técnico de Dídia, et. al, 2018. 

4.2. Encargos de Exploração 
No presente subcapítulo apresenta-se a informação desagregada de encargos de O&M das infraestruturas do ciclo 

urbano da água em Portugal, apresentando uma breve contextualização do desenvolvimento da metodologia ao 

apresentar os tipos de dados requeridos, os princípios de cálculo e os resultados obtidos.  

A determinação das funções de custo por tipo de componente requereu, previamente, a organização e definição dos 

custos médios e a análise dos parâmetros representativos de cada um dos componentes, dependente da recolha de 

dados completos. Tarefa que constitui um dos passos mais importantes do estudo e do qual dependem fortemente os 

resultados da análise. 

No caso da análise estatística, foram identificados outliers, valores que correspondiam a infraestruturas com 

características muito distintas da restante amostra (por exemplo, caudais e/ou alturas manométricas muito superiores 

ou inferiores). Procedendo-se, desta forma, à distinção entre funções com e sem outliers. 

O subcapítulo 4.2.2 pretende resumir o trabalho elaborado no âmbito do projeto, apresentando somente um exemplo 

prático para os sistemas de tratamento (ETA e ETAR). Os restantes foram abordados de forma semelhante, cujos 

resultados podem ser consultados no Anexo II. O presente subcapítulo está organizado em dois grupos, 

infraestruturas lineares e infraestruturas verticais. Os gráficos exibidos apresentam os custos expressos apenas em 

termos de custos totais de exploração, os quais estão expressos numa base unitária, dependendo do parâmetro 

característico. 

No último ponto deste capítulo desenvolve-se um quadro referência de custos de exploração, procedendo-se de 

seguida a uma reflexão crítica dos resultados obtidos. 

Os custos de exploração obtidos, discriminados por rubricas ou de forma agregada (custos totais), constituem uma 

amostra de dados representativa dos diferentes componentes das infraestruturas dos Serviços de AA e de SAR em 

território nacional relativo ao ano 2016. 

É importante, a priori, definir-se alguns conceitos utilizados na análise de custos: 
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 Custos indiretos/diretos - custos que se associam percentualmente à instalação, como pessoal, contratos 

globais de operação e manutenção (outsourcing);  

 Custos indiretos - custos com assessorias (financeira, jurídica, informática, etc.), honorários, cedência de 

edifícios e outras construções, comunicações, seguros e taxas diversas, entre outros; 

 Para a identificação de valores considerados outliers, recorreu-se à distância de Cook e Mahalanobis 

(INFER32, 2004): 

 Sendo que a Distância de Cook representa a variação máxima sofrida pelos coeficientes do 

modelo ao retirar-se um elemento da amostra, medindo assim a influência desse elemento. Não 

deverá ser superior ao tabelado ou a influência do elemento para o modelo será significativa, e a 

Distância de Mahalanobis (valor dos elementos diagonais da matriz de previsão) mede a 

distância de cada elemento para o conjunto de amostragem.  

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO CONSIDERADO 

O estudo “Determinação de Custos de Exploração de Referência para Infraestruturas do Ciclo Urbano da Água” que 

suportou esta dissertação, e onde a signatária interveio, apresenta como principal objetivo o estabelecimento de um 

quadro referência de custos de exploração dos sistemas de AA e de SAR, representativos do panorama nacional. 

Podem ser identificados, entre outros, os seguintes objetivos específicos deste estudo: 

1. Estabelecer valores de referência de custos de exploração associados aos serviços globais do ciclo 

urbano da água (excluindo sistemas separativos pluviais);  

2. Estabelecer valores de referência para custos de exploração associados a componentes dos sistemas;  

3. Promover análises comparativas de custos de exploração de tratamento de águas residuais, para 

tecnologias mais correntes em Portugal (i.e. lamas ativadas em média e baixa carga; leitos percoladores; 

lagunagem e leitos de macrófitas);  

Tendo em consideração os objetivos referidos, a metodologia considerada procurou obter modelos matemáticos 

capazes de quantificar de forma integrada os custos totais unitários da fase O&M suportados pelas EG. Desenvolveu-

se em quatro etapas principais, descritas de seguida: 

1. Definição de um modelo de custo teórico para cada tipo de infraestrutura tendo em conta variáveis e 

parâmetros característicos.  

Nesta primeira fase, recolhida e selecionada informação bibliográfica, obtiveram-se equações teóricas 

(funções sobretudo do tipo polinomial, linear ou de potência) por componente, com diversos parâmetros de 

calibração (Ki, αi, Ci), que podem ser consultadas no Anexo I. 

2. Recolha, Seleção e Processamento de dados 

A recolha de dados foi adquirida ao longo de várias reuniões com as EG envolvidas e através da solicitação 

de envio de dados. Naturalmente, o envolvimento das EG foi crucial para este processo. 

Recolhida e tratada a informação disponível por componente e construídas as bases de dados, procedeu-

se à caracterização, análise e seleção da amostra, garantindo apenas a seleção de dados completos para 

incluir nas etapas de calibração dos modelos de custos de exploração, por tipo de infraestrutura. 

3. Estabelecimento das rubricas de custo e Identificação dos parâmetros característicos 

Paralelamente, os diferentes componentes das infraestruturas e respetivos parâmetros característicos foram 

identificados e explorados de forma a definir as variáveis explicativas a incorporar nos vários modelos. 
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4. Calibração e Validação dos modelos e funções de custo, com os dados dos sistemas identificados no 

ponto anterior, e análises de sensibilidade. 

 

A abordagem seguida para proporcionar robustez e coerência às funções propostas foi tanto quanto possível 

justificada teoricamente, mas calibrada e validada com dados recolhidos juntos das EG representativas do panorama 

nacional, para os diferentes tipos de infraestruturas. Desta forma, possibilitam-se análises com diferentes níveis de 

detalhe, designadamente: 

 uma análise abrangente que permite inferir qual o padrão de custos de exploração associados à prestação 

de serviços de AA e de SAR por uma determinada EG;  

 uma análise mais pormenorizada, que permite inferir qual o custo de exploração de referência associado ao 

funcionamento de uma determinada infraestrutura ou componente de infraestrutura, p. ex. EE, ETA, ETAR. 

Os custos devem ser função de uma ou mais variáveis (p. ex. volume anual de água ou água residual 

tratada), apresentados numa base unitária, €/m3 de água abastecida ou de água residual tratada. 

A título de exemplo, no capítulo 6, efetua-se uma comparação entre os dados disponibilizados por duas EG e os 

resultados obtidos ao aplicar-se as funções médias desenvolvidas no capítulo 4. 

 
Adicionalmente, para permitir a caracterização por componente, é de referir que foi necessário proceder-se a uma 

análise da informação disponibilizada pela ERSAR, relativa à qualidade do serviço (AQS) para o sistema de AA e de 

SAR. No contexto da avaliação de encargos de exploração a informação, relativa ao desempenho dos sistemas é 

relevante por forma a confirmar que os dados disponibilizados, se reportam a atividades desenvolvidas por EG que 

prestam o serviço de forma adequada. 

Este estudo revela um carácter essencialmente prático, sendo os custos de O&M materializados sob a forma de 

funções matemáticas de fácil utilização. Da pesquisa elaborada ressaltam alguns estudos já realizados relativos a 

custos de O&M de sistemas de AA e de SAR (Quadro 2-1), com muita da literatura a focar-se em sistemas de 

tratamento. 

4.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA  
A seleção de EG cuja informação foi consultada e avaliada para os sistemas de AA e de SAR, na vertente em alta e 

na vertente em baixa teve como principais critérios a sua abrangência e representatividade territorial (zona Norte, 

Centro e Sul) constituindo mais de 50% do território e diferentes formas e modelos de gestão (Águas de Portugal; 

Câmaras Municipais; Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento e Empresas Municipais). Nesse sentido, as 

EG selecionadas foram as seguintes: 

 Grupo Águas de Portugal (AdP); 

 Grupo AGS / AQUAPOR (EG A; EG B; EG C; EG D e EG E); 

 Grupo INDAQUA; 

 Águas do Ribatejo (A. Ribatejo); 

 Águas de Santarém (A. Santarém); 

 Câmara Municipal do Barreiro (CM Barreiro); 
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 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS Almada). 

A informação consultada dispunha informação relativa aos parâmetros característicos (p. ex. volume de agua captada, 

altura manométrica) para cada componente analisado, encargos com energia, reagentes, pessoal de operação e de 

manutenção, outros custos de O&M, outros custos de O&M diretos, indiretos e indiretos/diretos, custo total. A restante 

informação não foi utilizada por não parecer fiável ou apresentar-se incompleta. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DE CUSTO E PARÂMETROS CARACTERÍSTICOS 

A estrutura de custos foi organizada de forma a permitir a comparação dos encargos mais significativos da atividade 

de O&M. Neste sentido, apresenta-se uma estimativa de custos mais significativos discriminados por rubricas ou de 

forma agregada (custos totais). As rubricas de custo associadas às infraestruturas verticais e instalações foram a 

energia, reagentes (apenas para sistemas de tratamento), outros custos de O&M e pessoal.  

Tendo por base a natureza das infraestruturas e os dados disponíveis, foram estabelecidos parâmetros característicos 

para cada tipo de infraestrutura, conforme apresentados no Quadro 4-2 para componentes dos sistemas de AA e 

no Quadro 4-3 para componentes dos sistemas de SAR. 

Quadro 4 - 2. Resumo dos parâmetros característicos e respetivos custos dos componentes do sistema de AA 

Componentes Parâmetros característicos Custos 

Condutas (distribuição e adução) Comprimento total, Ltotal (km)  Custo total unitário (€/km) 

Captações Subterrâneas 
Altura manométrica ou de elevação, 
H (m) 

Custos unitários parciais e Custo total unitário 
(€/m3) 

Captações Superficiais 
Volume ou Caudal captado,  
Q (m3/dia) 

Custos unitários parciais e Custo total unitário 
(€/m3) 

Reservatórios 
Volume ou capacidade  
armazenada, V (m3) 

Custo total unitário (€/reserv) e (€/m3) 

Estações Elevatórias 
Altura manométrica ou de elevação, 
H (m) 

Custos unitários parciais e Custo total unitário 
(€/m3) 

ETA  
Volume ou caudal tratado,  
Q (m3/dia) 

Custos unitários parciais e Custo total unitário 
(€/m3) 

 

Quadro 4 - 3. Resumo dos parâmetros característicos e respetivos custos dos componentes do sistema de SAR 

Componentes Parâmetros característicos Custos 

Coletores Comprimento total, Ltotal (km)  Custo total unitário (€/km) 

Estações Elevatórias 
Altura manométrica ou de elevação,  
H (m) 

Custos unitários parciais e Custo total 
unitário (€/m3) 

ETAR Volume ou caudal tratado, Q (m3/dia) 
Custos unitários parciais e Custo total 
unitário (€/m3) 

 

ANÁLISE DE CUSTOS 

Uma vez recolhida e tratada a informação disponível por componente e construídas as bases de dados, procedeu-se 

à caracterização e análise da amostra. Analisados os dados recolhidos da amostra inicial, verificou-se que o grau de 

detalhe de informação disponibilizada apresentava uma variabilidade significativa com informações incompletas pelo 

que foi necessário recorrer à seleção dos elementos constituintes da amostra final, isto é, da amostra a ser 

considerada para o estudo. 
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No Quadro 4-4 quantifica-se a amostra, inicial e final, relativo aos componentes dos sistemas de AA e no Quadro 

4-5 a caracterização da amostra em estudo, discriminada/diferenciada por entidade gestora analisada e que será 

utilizada na análise de custos de todos os componentes descritos neste capítulo. 

Quadro 4 - 4. Resumo da amostra de elementos considerados na análise de custos médios do sistema de AA 

Componentes Número total de Elementos (inicial) Número de elementos analisados (final) 

Captações Subterrâneas 156 45 

Captações Superficiais 6 4 

ETA Tipo I 25 14 

ETA Tipo II 28 16 

ETA Tipo III 2 2 

Estações Elevatórias 178 141 

Reservatórios 280 251 

 

Quadro 4 - 5. Número de componentes e/ou amostra do sistema de AA considerados na análise de custos médios, por EG 

Componentes AGS AdP Indaqua CM Barreiro A. Ribatejo A. Santarém Total 

Sistemas de 
Condutas 

4 - 6 1 - - 11 

Captações 
Subterrâneas 

8 1 9 11 16 - 45 

Captações 
Superficiais 

3 - - - 1 - 4 

ETA Tipo I 4 1 9 - - - 14 

ETA Tipo II 3 12 1 - - - 16 

ETA Tipo III - 2 - - - - 2 

Estações 
Elevatórias 

76 8 36 7 14 - 141 

Reservatórios 141 - 46 7 7 50 251 

 

Verifica-se que os componentes que apresentam o maior número de elementos para os sistemas de AA correspondem 

aos reservatórios, com 251 registos e representando 52% da amostra analisada, seguido das estações elevatórias 

com 141 registos, 29%. 

No Quadro 4-6 apresenta-se o resumo da amostra, inicial e final, relativo aos componentes dos sistemas de SAR 

e no Quadro 4-7 a mesma caracterização discriminada/diferenciada por EG analisada. 

Quadro 4 - 6. Resumo da amostra de elementos considerados na análise de custos médios do sistema de SAR. 

Componentes Número total de Elementos (inicial) Número de elementos analisados (final) 

Estações Elevatórias 436 250 

LAAC 29 27 

LAAP 59 55 

ETAR Compacta 16 16 

Leito Percolador 7 7 

Leito Macrófitas 5 5 

Lagunagem 9 9 
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Quadro 4 - 7. Número de Componentes e/ou amostra do sistema de SAR considerados na análise de custos médios, por 
EG. 

Grupos / EG AGS AdP Indaqua CM Barreiro 
A. 
Ribatejo 

A. Santarém 
SMAS 
Almada 

Total 

Sistema de 
Coletores  

5 4 - 1 - - - 10 

Estações 
Elevatórias 

50 15 153 5 2 25 - 250 

LAAC 13 9
 a
 1 - 3 1 - 27 

LAAP 6 6 
b
 3 - 29 11 - 55 

ETAR 
Compacta 

- 1 6 - 4 5 - 16 

Leito 
Percolador 

1 1 - - 4 - 1 7 

Leito 
Macrófitas 

- 2 1 - - 2 - 5 

Lagunagem 1 - - - 8 - - 9 
a 1 com Desinfeção; 3 com Cogeração; 1 com Cogeração + N; 1 com Cogeração + N + P; 3 sem Desinfeção 
b 4 com  Desinfeção; 1 com Desinfeção  + N; 1 sem Desinfeção + N 

FUNÇÕES DE CUSTO  

As funções de custo expressam a relação entre os custos unitários e os parâmetros característicos associados a cada 

componente, com as expressões matemáticas finais a ser as que melhor se ajustam aos dados da amostra. Para a 

modelação das funções de custo foram privilegiadas as funções de custo na forma de potência. As regressões são 

desenvolvidas na escala logarítmica, o que permitiu diminuir o peso de pontos muitos afastados da reta, isto é, o erro 

é dado pelo quadrado do logaritmo da distância entre a reta e os pontos e na escala linear, neste caso o erro é dado 

pelo quadrado da distância entre a reta e os pontos.  

Uma vez construídos os modelos de regressão é importante confirmar a qualidade do ajuste do modelo, o qual pode 

ser avaliado através do coeficiente de determinação, R2, medida descritiva que indica o quanto o modelo é capaz de 

se ajustar aos dados.  
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4.2.2. ESTIMATIVA DE ENCARGOS DE EXPLORAÇÃO 

INFRAESTRUTURAS LINEARES – SISTEMA AA E SAR 

Após o tratamento dos dados, para a amostra relativa aos custos de condutas e coletores, foram apenas considerados 

os registos que dispunham de informação completa, desta forma a amostra relativa aos custos de condutas diz 

respeito a 38 195 trechos, com a entidade pública a representar apenas 0.02% (7 trechos) da amostra global. A 

amostra de coletores é constituída por 25 848 trechos, novamente com a entidade pública a representar apenas 0.04% 

(11 trechos). No Quadro 4-8 apresenta-se a distribuição do número de trechos e o comprimento total de condutas e 

coletores por EG.  

Quadro 4 - 8. Distribuição do número de trechos e comprimento de condutas e coletores por EG 

Entidades Gestoras 
Condutas Coletores 

Nº Comp. (km) Nº Comp. (km) 

AGS EG A 57 689.5 22 414.0 

AGS EG B 36 268 1 382.1 27 470 780.8 

AGS EG C 35 869.6 23 477.6 

AGS EG D 1 876.0 1 519.6 

AGS EG E - - 11 126.0 

Indaqua Fafe 350 585.2 - - 

Indaqua Feira 363 1121.2 139 949.4 

Indaqua Matosinhos 265 657.5 224 551.4 

Indaqua Oliveira de Azemeis 209 414.9 23 187.8 

Indaqua Santo Tirso/Trofa 592 605.9 - - 

Indaqua Vila do Conde 48 551.9 52 360.4 

CM Barreiro 7 308.8 11 161.9 

Total 38 195 8 062.5 27 976 4 529.0 

 

No que respeita à informação relativa aos custos totais unitários de O&M dos sistemas de distribuição e adução 

(condutas) e de drenagem (coletores) é notória a categorização dos custos de forma distinta por parte das diferentes 

EG, como observado e analisado de seguida.  

Condutas  

Nos gráficos infra (Figura 4-6) observa-se a distribuição da amostra referente aos custos totais unitários de O&M das 

condutas de distribuição e adução, discriminados por EG e sem diferenciação, expressos em €/km. 

Figura 4 - 6. Custo total unitário (€/km) das Condutas e custo médio total, 2016. 
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Da análise efetuada, verifica-se que, os custos unitários não dependem da extensão. A maior parte dos custos totais 

unitários anuais variam entre 1000 e 3000 €/km. Dentro da gama analisada (309 km a 1 382 km) o custo médio total 

das condutas é, em termos médios, da ordem dos 900€/km (vermelho picotado) para o grupo AGS e 2 380€/km (verde 

tracejado) para o grupo INDAQUA. A CM do Barreiro indica um custo médio de 830€/km. No geral, em termos médios, 

o custo médio total de O&M para condutas é da ordem de 1 700€/km (azul picotado). 

Coletores  

À semelhança do verificado para as condutas, os custos unitários não parecem depender da extensão da rede, como 

observável nos gráficos infra (Figura 4-7).  

Figura 4 - 7. Custo total unitário (€/km) dos Coletores e custo médio total, 2016. 

 
Dentro da gama analisada (126 km a 949 km) o custo médio total dos coletores é, em termos médios, da ordem dos 

1 090€/km (vermelho picotado) para o grupo AGS e 5 200€/km (verde tracejado) para o grupo INDAQUA. A CM do 

Barreiro apresenta um custo médio de 1 330€/km. No geral, em termos médios, o custo total de O&M para coletores 

é da ordem dos 2 750€/km (azul picotado). Constata-se que considerando como outlier o valor de 11 330€/km referente 

ao Município de Matosinhos, o custo médio total de O&M para coletores passa a 1 800€/km.  

INFRAESTRUTURAS VERTICAIS – SISTEMA AA 

Captações Subterrâneas  

Para a caracterização dos custos de captações subterrâneas, a amostra analisada é constituída por 45 elementos 

proveniente de 5 EG (Quadro 4-5). O caudal varia entre 1.2 e 7 737 m3/dia e a altura de elevação entre 10 e 240 m. 

Nos gráficos das figuras seguintes apresenta-se os custos das rubricas de Energia, Pessoal e outros custos O&M e 

de seguida o Custo Total Unitário (€/m3) das captações subterrâneas em função da altura manométrica (m). 

.Figura 4 - 8. Custo total unitário (€/m) das Captações Subterrâneas e custo médio total, 2016. 
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Como observado na figura supra (Figura 4-8), o custo unitário médio total calculado foi de 0.30 €/m3, com os encargos 

médios com Energia a 0.13 €/m3 (43%) e com Pessoal e outros custos O&M a 0.17 €/m3 (57%). 

A Figura 4-9 representa a distribuição percentual das rubricas Energia e Pessoal e outros custos de O&M, onde como 

se pode observar que, à exceção dos dados da INDAQUA, todas apresentam uma percentagem de custo mais 

elevada de energia, a variar entre 65 e 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4 - 9. Distribuição percentual média (%) das rubricas Energia e Pessoal e Outros custos de O&M face ao custo total 
das Captações Subterrâneas para as diferentes EG, no ano 2016. 

 

Captações superficiais  

Para a caracterização dos custos de captações superficiais, a amostra analisada é constituída por 4 elementos 

proveniente de 2 EG (Quadro 4-5). O caudal varia entre 0.4 e 800 m3/dia. Nos gráficos da Figura 4-10 apresenta-se 

primeiramente o custo das rubricas Energia e Pessoal e outros custos O&M e seguidamente o Custo Total Unitário 

(€/m3) das captações superficiais em função do caudal (m3/dia). 

Figura 4 - 10. Custo total unitário (€/m3) das Captações Superficiais e custo médio total, 2016. 

 
O custo unitário médio total foi de 0.49 €/m3 (azul picotado), o de Energia 0.08 €/m3 (16%) e Pessoal e outros custos 

O&M de 0.41 €/m3 (84%). 

A Figura 4-11 representa a distribuição percentual das rubricas Energia e Pessoal e outros custos de O&M. No caso 

da entidade AGS, onde ao contrário das captações subterrâneas e como seria expectável, a rubrica da energia apenas 

representa 18% do custo total. De salientar que as A. Ribatejo não especificam o custo de energia, pelo que não foi 

considerada de seguida. 
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Figura 4 - 11. Distribuição percentual média (%) das rubricas Energia e Pessoal e Outros custos de O&M face ao custo 
total das Captações Superficiais para a AGS, no ano 2016. 

 

Captações  

Para a obtenção das funções de custo, após o tratamento dos dados, foram considerados os registos que dispunham 

de informação necessária completa: caudal, altura manométrica, energia consumida, encargos com energia e 

encargos totais de O&M. Desta forma a amostra inicial de 156 elementos resultou numa amostra final constituída por 

86 elementos com informação completa, das quais 63 (74%) geridas por entidades públicas e as restantes 23 (26%) 

por entidades privadas. 

Durante a análise dos mesmos verificou-se que em muitos casos as entidades públicas apenas reportavam os custos 

com energia e, mesmo excluindo esses casos, a proporção que os outros custos assumiam no custo total era 

significativamente inferior. Face a esta situação, optou-se por desenvolver um modelo composto por 2 componentes, 

um destinado a estimar os custos com energia e outro a estimar os custos com os restantes encargos de O&M. 

Para estimar o modelo de custos de energia em função do caudal (Q) e da altura de elevação (H) recorreu-se à 

regressão não-linear na escala linear e à regressão linear na escala logarítmica (Figura 4-12)  

 

Figura 4 - 12. Dispersão da proporção dos outros custos nos custos totais das captações 

 

Após a análise dos mesmos, verificou-se que o modelo de regressão não-linear (tracejado/ponto azul) apresentava 

uma maior correlação. O que seria expectável, na medida em que se esperava algum efeito de escala na parcela fixa 

do custo da eletricidade com o aumento do consumo.  
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Desenvolvendo um pouco mais o modelo de regressão não-linear considerando a possibilidade de potências distintas 

para o caudal e para a altura de elevação obteve-se o seguinte modelo: 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 272.86 × 𝑄1.015 × 𝐻0.963                                                  (Eq. 4.1) 

Os restantes encargos de O&M foram modelados como um adicional em proporção do custo de Energia. Para estimar 

o modelo para EG privadas obteve-se a regressão apresentada na Figura 4-13 Apesar do erro (baixo coeficiente de 

determinação, R2) existe um padrão mais definido comparativamente com as EG públicas. 

Figura 4 - 13. Proporção dos outros custos com as captações das EG públicas (esquerda) e das EG privadas (direita). 

 

Desta forma, os custos totais e os custos com outros encargos de O&M podem ser estimados pelas seguintes 

expressões: 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

1−𝑃𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠
                                                                 (Eq. 4.2) 

𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑃𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                                          (Eq. 4.3) 

 
Não considerando uma diferença entre EG públicas e privadas recomenda-se a aplicação de um valor médio 

constante de 19% para a proporção dos outros custos. 

 
Reservatórios  

Para a caracterização dos custos de reservatórios, a amostra analisada é constituída por 251 elementos proveniente 

de 5 EG (Quadro 4-5). O volume total varia entre 1 e 25 000 m3 podendo ser constituídos por uma ou mais células. 

Na figura seguinte apresenta-se a distribuição do custo total unitário (€/m3) em função do volume ou capacidade (m3) 

do reservatório associado.  

Figura 4 - 14. Custo total unitário (€/m3) dos Reservatórios e custo médio total, 2016. 
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Analisando os custos totais unitários com O&M de forma agregada por EG observa-se na Figura 4-14 uma potencial 

economia de escala, com os custos por unidade de volume a diminuírem com a capacidade agregada de todos os 

reservatórios da responsabilidade das EG. No entanto, face ao modo como as EG reportaram os custos para esta 

infraestrutura, não foi possível a estimativa de um custo médio plausível: 

 divisão do total de algumas das parcelas de custo equitativamente por todos os reservatórios da 

responsabilidade da EG; 

 divisão dos custos uniformemente pelo volume total dos reservatórios da responsabilidade da EG e 

aplicação da taxa resultante ao volume de cada um dos reservatórios individualmente. 

 

Para a obtenção das funções de custo médias, foram apenas considerados os registos que dispunham de informação 

completa. Desta forma a amostra inicial de 280 elementos resultou numa amostra final constituída por 270 elementos 

com as entidades públicas a representar uma menor percentagem da amostra global, com apenas 29% (77 

elementos).  

A distribuição da capacidade dos reservatórios apresentou alguma disparidade em função da EG (Quadro 4-9). 

Quadro 4 - 9. Distribuição da capacidade agregada dos reservatórios por EG 

Entidades Gestoras Nº 
Capacidade [m3] 

Total Máx. Méd. Mín. 

AGS EG A 59 17 939 2 500 304.1 1 

AGS EG B 25 94 111 13 600 3 764.4 70 

AGS EG C 41 32 170 10 500 784.6 30 

AGS EG D 22 53 482 17 012 2 431.0 49 

INDAQUA Feira 14 28 810 3 700 2 057.9 950 

INDAQUA Matosinhos 7 87 700 25 000 12 528.6 5 200 

INDAQUA Oliveira de Azeméis 20 8 606 2 500 430.3 6 

INDAQUA Santo Tirso 3 41 23 13.7 6 

INDAQUA Vila do Conde 2 440 400 220.0 40 

Águas de Santarém 50 22 708 7 500 454.2 10 

Águas do Ribatejo 20 9 533 2 000 476.7 50 

CM Barreiro 7 12 750 6 000 1 821.4 100 

Total 270 368 290 25 000 1 364.0 1 

 
Analisados os custos totais com O&M dos reservatórios de forma agregada por EG observa-se um notável efeito de 

escala, com os custos por unidade de volume a diminuírem com a capacidade de todos os reservatórios da 

responsabilidade das EG.  



40 
 

No que diz respeito à relação entre a capacidade agregada dos reservatórios, apresentada no Quadro 4-9 e o seu 

custo total unitário, as duas regressões apresentadas de seguida são ambas estatisticamente significativas e com 

coeficientes de determinação, R2, elevados (Figura 4-15). Devido à abordagem para a sua determinação, a regressão 

na escala logarítmica (azul picotado) ajusta-se melhor aos pontos extremos, nomeadamente para as capacidades 

mais pequenas em que os custos crescem significativamente, enquanto a regressão na escala linear (vermelho 

tracejado) aparenta ajustar-se melhor à medida que a capacidade agregada dos reservatórios aumenta.  

Figura 4 - 15. Relação entre a capacidade agregada dos reservatórios e o custo total unitário anual na escala logarítmica 
(azul picotado) e na escala linear (vermelho tracejado) (esquerda).  

 
Do ponto de vista prático, para assegurar a continuidade matemática dos resultados, advêm as seguintes 

recomendações para a estimativa dos custos de O&M de reservatórios para diferentes domínios. 

Quadro 4 - 10. Funções de O&M para diferentes domínios de capacidade agregada dos reservatórios 

Capacidade agregada, V (m3) Custo total unitário (€/m3) 

V < 205 18 380.6*V-0.975 

205 ≤ V < 95 000 5 236.7*V-0.739 

 

Procedendo-se à análise de cada reservatório individualmente, observa-se o mesmo tipo de relação. 

 

Figura 4 - 16. Relação entre a capacidade dos reservatórios e o custo total unitário anual 

 
No entanto, para este cenário a dispersão aumenta significativamente e o padrão é menos evidente em virtude da 

forma como as EG reportam os custos. Perante esta situação, a análise dos custos de cada reservatório considerado 

individualmente pode ser desadequada, visto não ser possível aferir qual a parcela dos custos efetivamente afetos a 

cada um. 
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Estações Elevatórias (EE AA)  

Para a caracterização dos custos de EE, a amostra analisada é constituída por 141 elementos proveniente de 5 EG 

(Quadro 4-5). O caudal elevado varia entre 0.2 e 48 997 m3/dia e a altura de elevação entre 2 e 230 m.     

Nos gráficos da Figura 4-17 apresenta-se inicialmente a distribuição dos valores referentes ao custo com Energia, 

Pessoal e outros custos de O&M (€/m3) e de seguida o custo total unitário de exploração (€/m3) em função da altura 

manométrica (m).  

 

 

Figura 4 - 17. Custo total unitário (€/m3) das EE AA e custo médio total, 2016. 

 

O custo médio total por metro cúbico de água elevada é de 0.30€/m3 (azul picotado) para o ano em apreço, com a 

energia a 0.11 €/m3 (37%) e o Pessoal e outros custos O&M a 0.19 €/m3 (63%). 

 

 

Figura 4 - 18. Distribuição percentual média (%) das rubricas Energia e Pessoal e Outros custos de O&M face ao custo 
total das EE AA, no ano 2016. 

 

Com respeito às rubricas que compõem os custos de O&M, analisando o gráfico (Figura 4-18) verifica-se que, com 

exceção da INDAQUA, todas as outras EG apresentam como parcela de maior custo a Energia. 

Para a obtenção das funções de custo médias, após o tratamento dos dados recolhidos junto das EG, como o grau 

de detalhe da informação disponibilizada apresentou uma variabilidade significativa, com diversas EE AA com 

informação incompleta, cingiu-se apenas a amostra aos casos com informação de relevância para o estudo: caudal, 
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altura manométrica e custos de O&M. Desta forma, da amostra inicial de 178 elementos foram contabilizados 146, 

das quais 30 (21%) geridas por entidades públicas e as restantes 116 (79%) por entidades privadas. 

Dada a expectável forte relação entre o caudal e altura de elevação e energia consumida e entre a energia consumida 

e os respetivos encargos com energia, obteve-se as seguintes regressões lineares com elevados coeficientes de 

correlação. 

Figura 4 - 19. Relação entre o caudal e altura de elevação e o consumo energéticos das EE AA (esquerda); Relação entre o 
consumo e os encargos energéticos das EE AA (direita). 

 

Efetuadas as correções necessárias (excluídos outliers), considerando que a fonte de energia das EE AA é 

exclusivamente eletricidade da rede pública, o custo unitário de energia concentrou-se entre os 0.09 e os 0.16 €/kWh, 

o que está em consonância com os preços da eletricidade em Portugal. 

De seguida procedeu-se à estimativa de funções para a obtenção do custo total de EE AA (excluindo os custos com 

pessoal). Para o efeito, começou por se testar funções de potência com o produto entre o caudal (Q) e a altura 

manométrica (H) como variável explicativa e o custo total (€/ano e €/m3) como variáveis dependentes. 

Figura 4 - 20. Relação entre o caudal x altura manométrica e o custo total (esquerda) e o custo total por m3 (direita) das EE 
AA. 

 
Verificado um coeficiente de correlação superior para a relação com o custo total (€/ano), de 0.7546, optou-se por se 

explorar essa relação, considerando potências distintas para o caudal e para a altura manométrica por forma a 

alcançar-se uma maior correlação entre os valores amostrais e a função de custo. 
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Para o efeito desenvolveram-se relações na escala logarítmica, efetuando a regressão linear do logaritmo dos valores 

das variáveis (Figura 4-21, esquerda) e na escala linear, recorrendo à regressão não-linear (Figura 4-21, direita). 

Figura 4 - 21. Relações entre o caudal x altura manométrica e o custo total em escala logarítmica (esquerda) e em escala 
linear (direita) 

 

A regressão na escala linear apresenta uma maior capacidade explicativa à medida que os valores aumentam, 

enquanto a regressão na escala logarítmica se ajusta melhor aos valores mais baixos.  

Recorrendo à distância de Cook (resultados idênticos foram obtidos com a distância de Mahalanobis), foram 

identificados 12 outliers. Entre os outliers destacam-se os casos com custo total mais elevado, cuja remoção permite 

visualizar melhor as diferenças de comportamento das relações obtidas segundo as duas abordagens referidas 

anteriormente. 

 

Figura 4 - 22. Relações entre o caudal x altura manométrica e o custo total das EE AA sem outliers em escala logarítmica 
(esquerda) e escala linear (direita). 

 

Analisados os gráficos da Figura 4-22, constata-se que a diferença das potências estimadas para o caudal e para a 

altura manométrica recorrendo à regressão não linear (escala linear) permite à função captar melhor a diferença da 

importância de cada uma das variáveis no custo total.  

Estações de Tratamento de Águas (ETA)  

O universo de ETA analisado foi dividido por tipo de tratamento em ETA do Tipo I, Tipo II e Tipo III, verificando-se a 

seguinte distribuição de instalações por tipo: 14 instalações (44%) correspondentes a ETA Tipo I e provenientes de 3 

EG; 16 instalações (50%) correspondentes a ETA Tipo II e provenientes de 3 EG; e 2 instalações (6%) 

Custo = 41.128.(Q.H)0.5397

R² = 0.7546

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

Cu
st

o 
to

ta
l [

€/
an

o]

Caudal x Altura manométrica [m3/dia x m]

Custo = 9.048.Q0.723.H0.664

R2 = 0.934

Custo = 60.395.Q0.546.H0.432

R2 = 0.757

Custo = 41.128.(Q.H)0.5397

R² = 0.7546

100

1000

10000

100000

1000000

1 10 100 1000 10000 100000 100000010000000

Cu
st

o 
to

ta
l [

€/
an

o]

Caudal x Altura manométrica [m3/dia x m]

Custo = 9.048.Q0.723.H0.664

R2 = 0.934

Custo = 60.395.Q0.546.H0.432

R2 = 0.757

Custo = 42.315.(QxH)0.53

R² = 0.7892

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

Cu
st

o 
to

ta
l [

€/
an

o]

Caudal x Altura manométrica [m3/dia x m]

Custo = 22.048.Q0.710.H0.456

R2 = 0.842

Custo = 50.234.Q0.533.H0.482

R2 = 0.790

Custo = 42.315.(QxH)0.53

R² = 0.7892

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000 100000 1000000

Cu
st

o 
to

ta
l [

€/
an

o]

Caudal x Altura manométrica [m3/dia x m]

Custo = 22.048.Q0.710.H0.456

R2 = 0.842

Custo = 50.234.Q0.533.H0.482

R2 = 0.790



44 
 

correspondentes a ETA Tipo III e provenientes apenas de 1 EG. A título de exemplo, apresentam-se os resultados 

obtidos e a análise elaborada para as ETA Tipo II. 

Na Figura 4-23 (esquerda) apresenta-se a distribuição relativa ao custo total unitário em função do caudal tratado 

(2.59 – 103 404 m3/dia).  

Figura 4 - 23. Custo total unitário (€/m3) (esquerda) e distribuição percentual média (%) das rubricas Energia, Reagentes e 
Pessoal e Outros custos de O&M face ao custo total das ETA Tipo II para as 4 EG (AGS, AdP, Indaqua e A. Ribatejo) 

(direita), 2016. 

 

Verifica-se que o custo médio total é 0.10 €/m3 e o custo médio unitário com Energia e Pessoal e Outros custos de 

O&M é de 0.04 e 0.06 €/m3, respetivamente. 

A Figura 4-23 (direita) representa a distribuição percentual das rubricas Energia, Reagentes e Pessoal e outros custos 

de O&M em que se pode verificar que existe uma variação significativa entre as diferentes EG. 

Com respeito às rubricas que compõem os custos de O&M, analisando o gráfico, verifica-se que para as entidades 

AGS e Indaqua, os encargos com energia representam uma percentagem muito significativa do custo total, enquanto 

que no caso da AdP existe uma repartição de custos bastante equilibrada.  

Para a obtenção das funções de custo médias, após o tratamento dos dados recolhidos, a maioria dos registos 

dispunham de parte de informação, nomeadamente custos de O&M, resultando num total de 50 registos. Das quais 

25 (50%) geridas por entidades públicas e as restantes 25 (50%) por entidades privadas. Contudo, a distribuição dos 

registos apresentou alguma disparidade em função da EG e do sistema. 

Quadro 4 - 11. Distribuição do caudal tratado das ETA por EG 

Entidades Gestoras Nº 
Caudal tratado [m3/dia] 

Total Máx. Méd. Mín. 

AGS EG A 4 310.03 154.33 77.51 1.36 

AGS EG B 8 6 444.79 3 113.11 805.60 14.39 

AGS EG C 3 10 892.78 6 164.89 3 630.93 1 344.93 

INDAQUA Oliveira de Azeméis 9 328.28 91.31 36.48 1.18 

INDAQUA Santo Tirso 1 2.59 2.59 2.59 2.59 

Águas do Ribatejo 9 16 914.94 7 334.08 1 879.44 4.51 

Grupo AdP 16 398 457.09 103 404.31 24 903.57 644.54 

Total 50 433 350.50 103 404.31 8 667.01 1.18 
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Quadro 4 - 12. Distribuição do caudal tratado por tipo de ETA 

ETA Nº 
Caudal tratado [m3/dia] 

Total Máx. Méd. Mín. 

Tipo I 20 55827.9 49801.8 2791.4 1.2 

Tipo II 28 367831.2 103404.3 13136.8 2.6 

Tipo III 2 9691.4 8151.4 4845.7 1540.0 

Total 50 433350.5 103404.3 8667.0 1.2 

 

As ETA do tipo II apresentaram uma gama alargada de caudais e de custos, resultando assim numa dispersão 

bastante significativa dos resultados como observado na Figura 4-24 , no gráfico da esquerda. Efetuadas as correções 

necessárias, isto é, identificados potenciais outliers recorrendo ao critério da distância de Mahalanobis e da distância 

de Cook, excluíram-se os 4 registos com custos mais reduzidos e os 2 com custos mais elevados (identificados a 

vermelho no gráfico da esquerda), obtendo-se a função patente no gráfico da direita (Figura 4-24). 

Figura 4 - 24. Relação entre o caudal das ETA do tipo II e o custo total unitário (esquerda) e o custo total unitário sem 6 
outliers (direita) 

 

Contrariamente ao ocorrido para as ETA Tipo I, foi possível observar uma relação linear entre o custo total (sem 

encargos de pessoal) e o custo com pessoal. 

Figura 4 - 25. Relação entre o custo total e o custo com pessoal para as ETA do tipo II 
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INFRAESTRUTURAS VERTICAIS – SISTEMA SAR 

Estações elevatórias de Águas Residuais (EE AR)  

Para a caracterização dos custos de EE, a amostra analisada é constituída por 250 elementos proveniente de 6 EG 

(Quadro 4-7). O caudal varia entre 0.1 e 23 620 m3/dia e a altura de elevação entre 2 e 97 m. 

Nos gráficos das Figuras 4-26 apresenta-se o custo total unitário de exploração (€/m3) em função da altura 

manométrica (m) da EE associada.  

 

Figura 4 - 26. Custo total unitário (€/m3) das EE AR e custo médio total, 2016. 

 

Relativamente ao valor do custo médio total por metro cúbico de água elevada este é de 0.43 €/m3 (azul picotado) 

para o ano em apreço, com a energia a 0.12 €/m3 (28%) e Outros custos O&M a 0.31 €/m3 (72%). 

A Figura 4-27 representa a distribuição percentual das rubricas Energia e Pessoal e outros custos de O&M em que se 

pode verificar que existe uma variação significativa entre as diferentes EG. 

 

Figura 4 - 27. Distribuição percentual média (%) das rubricas Energia e Pessoal e Outros custos de O&M face ao custo 
total das EE AR, no ano 2016 

 

Analisando o gráfico referente à distribuição percentual média das rubricas, contrariamente ao sucedido para as EE 

AA, em que todas as EG, excepto INDAQUA, apresentavam como parcela de maior custo a Energia. Para as EE AR 

verifica-se que apenas as entidades Águas do Ribatejo e de Santarém apresentam esse comportamento. 

No caso da entidade AdP verifica-se que os encargos com Energia e com Pessoal e Outros Custos de O&M são na 

ordem dos 50%. 
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Para a obtenção das funções de custo médias, após o tratamento dos dados recolhidos, como o grau de detalhe da 

informação disponibilizada apresentou uma variabilidade significativa, com diversas EE AR com informação 

incompleta, cingiu-se a amostra aos casos com informação de relevância para o estudo: caudal, altura manométrica 

e custos de O&M. Desta forma, da amostra inicial de 436 elementos foram contabilizados 395, das quais 45 (11%) 

geridas por entidades públicas e as restantes 349 (89%) por entidades privadas. 

À semelhança da análise elaborada para as EE do serviço de AA, desenvolveram-se relações na escala linear, 

recorrendo a regressão não-linear e na escala logarítmica, efetuando a regressão linear do logaritmo dos valores das 

variáveis (laranja e vermelho), obtendo-se como resultado final o apresentado na Figura 4-28. 

Figura 4 - 28. Relações entre o caudal x altura manométrica e o custo total em escala logarítmica (esquerda) e em escala 
linear (direita) 

A relação não-linear apresenta uma maior capacidade explicativa à medida que os valores aumentam, enquanto a 

regressão linear do logaritmo dos valores das variáveis se ajusta melhor aos valores mais baixos. 

Recorrendo à distância de Cook (resultados idênticos foram obtidos com a distância de Mahalanobis), foram 

identificados 16 outliers. Entre os outliers destacam-se os casos com custo total mais elevado, cuja remoção permite 

visualizar melhor as diferenças de comportamento das relações obtidas segundo as duas abordagens referidas 

anteriormente. 

Figura 4 - 29. Relações entre o caudal x altura manométrica e o custo total das EE AA sem outliers em escala logarítmica 
(esquerda) e escala linear (direita). 
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Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)  

Para a caracterização dos custos de ETAR, a amostra analisada é constituída por 119 elementos proveniente de 6 

EG (Quadro 4-7). Atendendo à variação em termos do tipo de intervenção e tecnologias inerentes a cada tipo, os 

custos de exploração foram divididos por tipo de ETAR, incluindo a seguinte distribuição por tipo de tratamento:  

 ETAR Compacta – 13% (correspondente a 15 instalações);  

 Lamas Ativadas em Arejamento Convencional ou média carga (LAAC) – 23% (correspondente a 27 

instalações), das quais 5% são complementadas com etapa de desinfeção;  

 Lamas Ativadas em Arejamento Prolongado ou baixa carga (LAAP) – 46% (correspondente a 55 

instalações), das quais 3% são complementadas com etapa de desinfeção; 

Para as ETAR LAAC e LAAP foram ainda consideradas subcategorias adicionais relacionadas com 

particularidades da linha de tratamento (desinfeção, remoção de nutrientes e cogeração). 

 Lagunagem – 8% (correspondente a 9 instalações); 

 Leitos de Macrófitas (LM) – 4% (correspondente a 5 instalações); 

 Leitos Percoladores (LP) / Biomassa Fixa – 6% (correspondente a 7 instalações). 

 
No gráfico da esquerda da Figura 4-30 encontra-se representado o custo total unitário de O&M de ETAR compactas. 

De salientar que o valor mais elevado (1.60 €/m3) corresponde às ETAR compactas, especificamente à EG A. Ribatejo. 

Efetuadas as devidas correções e excluídos os valores considerados outliers, obtém-se um valor médio de 0.37€/m3. 

 

No que respeita às rubricas que compõem os custos parciais de O&M das ETAR Compactas, é possível observar o 

gráfico referente à distribuição percentual média das rubricas, Figura 4-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - 30. Custo total unitário (€/m3) (esquerda) e Distribuição percentual média (%) das rubricas Energia, Reagentes e 
Pessoal e Outros custos de O&M face ao custo total das ETAR Compacta, no ano 2016. 

 

Para a obtenção das funções de custo médias, após o tratamento dos dados recolhidos, a maioria dos registos 

dispunham de parte de informação, resultando num total de 125 registos com informação sobre os custos de O&M e 

caudal tratado. Das quais 91 (73%) geridas por entidades públicas e as restantes 34 (27%) por entidades privadas.  
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Quadro 4 - 13. Distribuição do caudal tratado das ETAR por EG 

Entidades Gestoras Nº 
Caudal tratado [m3/dia] 

Total Máx. Méd. Mín. 

AGS EG C 14 11 264 5 212 805 101 

AGS EG D 3 19 034 9 097 6 345 4 132 

AGS EG E 5 114 363 39 593 22 873 10 809 

INDAQUA Feira 8 7 541 3 941 943 4 

INDAQUA Matosinhos 1 40 064 40 064 40 064 40 064 

INDAQUA Oliveira de Azeméis 3 180 123 60 11 

AdP 22 263 550 54 577 11 980 21 

Águas de Santarém 19 7 893 4 561 415 7 

Águas do Ribatejo 49 22 823 3 729 466 5 

SMAS Almada 1 34 809 34 809 34 809 34 809 

Total 125 521 521 40 064 4 685 5 

 

Quadro 4 - 14. Distribuição do caudal tratado das ETAR por tipo de tratamento 

ETAR Nº 
Caudal tratado [m3/dia] 

Total Máx. Méd. Mín. 

ETAR Compacta 16 879 212 55 4 

LAAC 21 53 256 15 054 2 536 14 

LAACCD 1 2 483 2 483 2 483 2 483 

LAACCD + Cogeração 3 90 395 54 577 30 132 10 653 

LAACCD + N + Cogeração 1 46 154 46 154 46 154 46 154 

LAACCD + N +P + Cogeração 1 11 362 11 362 11 362 11 362 

LAAP 53 145 445 39 593 2 744 9 

LAAPCD 5 28 189 9 794 5 638 2 360 

Lagunagem 9 7 119 3 729 791 132 

LM 5 173 84 35 9 

LP 7 89 897 43 228 12 842 128 

Total 122 475 352 54 577 3 896 4 

De seguida apresenta-se a título de exemplo apenas as funções de custo para as ETAR Compacta. No entanto é de 

salientar que para todas as categorias foi testada a relação entre o volume tratado e o custo total e entre o caudal 

tratado e o custo total unitário. Na Figura 4-31 apresenta-se o custo total unitário em função do caudal diário tratado 

e na Figura 4-32 o mesmo cenário, no entanto, excluindo os outliers identificados segundo as distâncias de Cook e 

Mahalanobis. 
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Figura 4 - 31. Relações entre o caudal tratado e o custo total unitário das ETAR compacta em escala logarítmica 
(esquerda) e escala linear (direita) com outliers 

Figura 4 - 32. Relações entre o caudal tratado e o custo total unitário das ETAR compacta sem outliers em escala 
logarítmica (esquerda) e escala linear (direita)  

 

4.2.3. SÍNTESE DOS RESULTADOS 
A fase de tratamento de dados de custos de exploração baseou-se na experiência e análise de outros estudos 

similares sendo, no entanto, naturalmente impossível evitar as particularidades e condicionantes de cada componente. 

Para o presente caso, a discrepância entre os valores reportados para os parâmetros analisados (p ex. caudal tratado, 

volume armazenado) numa mesma EG como entre EG diferentes traduzem nomeadamente a diferença de fatores de 

contexto, tais como, sobredimensionamento de infraestruturas e tipo e/ou cuidados de gestão, entre outros. 

A estimativa de custos médios totais e das funções de custo representativas da atividade de exploração foi efetuada 

com base nos resultados apresentados no subcapítulo 4.2.2, sendo sintetizada sumariamente nos Quadros 4-15 e      

4-16 (custos médios) e 4-17e 4-18 (funções de custo). 
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CUSTOS MÉDIOS UNITÁRIOS OBTIDOS 

Nos Quadros 4-15 e 4-16 apresentam-se os custos médios unitários para os diferentes componentes do sistema de 

AA e de SAR discriminados por rubricas, quando possível, ou de forma agregada (custo total). 

Quadro 4 - 15. Resumo dos custos médios unitários para encargos de O&M do sistema de AA 

Componentes Tipo 

 Custo médio unitário 

Energia Reagentes 
Pessoal e Outros 

custos de O&M 
Total 

Condutas 
Distribuição e 
adução 

- - - 1.70 €/m 

Captações  
Subterrâneas 0.13 €/m3 - 0.17 €/m3 0.30 €/m3 

Superficiais 0.08 €/m3 - 0.41 €/m3 0.49 €/m3 

Reservatórios  - - - * 

Estações 
Elevatórias 

 0.11 €/m3 - 0.19 €/m3 0.30 €/m3 

ETA  

Tipo I - - - ** 

Tipo II 0.05 €/m3 0.03 €/m3 0.02 €/m3 0.10 €/m3 *** 

Tipo III 0.06 €/m3 0.06 €/m3 0.03 €/m3 0.15 €/m3 

* Justificado no subcapítulo 5.4 (Reservatórios – Análise de Encargos) 

** Devido às características da amostra não foi possível calcular um valor representativo para o custo médio unitário (amostra de dimensão reduzida 

e valores não plausíveis e iguais para uma das EG). 

*** Não contabilizado o valor disponibilizado pela INDAQUA para efeitos de cálculo do custo médio. 

 

Quadro 4 - 16. Resumo dos custos médios unitários para encargos de O&M do sistema de SAR 

Componentes Tipo 

Custo médio unitário 

Energia Reagentes 
Pessoal e Outros 
custos de O&M 

Total 

Coletores  - - - 1.80 €/m 

Estações 
Elevatórias 

 
0.12 €/m3 - 0.31 €/m3 0.43 €/m3 

ETAR 

Compacta - - - 0.37 €/m3 

LAAC 0.04 €/m3 0.06 €/m3 0.05 €/m3 0.15 €/m3 

LAAP 0.10 €/m3 0.07 €/m3 0.04 €/m3 0.21 €/m3 

Lagunagem - - - 0.06 €/m3 

LM - - - 0.09 €/m3 

LP - - - 0.11 €/m3 

Legenda: LAAC – Lamas ativadas com arejamento convencional; LAAP – Lamas ativadas com arejamento prolongado; LM – Leito de macrófitas; 

LP – Leito Percolador. 

Relativamente ao quadro 4-16, foi necessário proceder a determinadas correções (excluídos potenciais outliers).No 

caso dos Leitos de Macrófitas, não se contabilizou para o cálculo do custo médio o valor de 0.43€/m3, em todo o caso, 

a dimensão da amostra é muito reduzida e para populações servidas muito reduzidas. No caso dos Leitos 

Percoladores não foram contabilizados para o cálculo do custo médio os valores abaixo de 0.02€/m3, considerados 

não plausíveis. 
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FUNÇÕES DE CUSTO 

Qualquer análise estatística relativamente à qualidade (rigor, uniformidade e detalhe) e quantidade dos dados de base 

(representatividade e disponibilidade) apresenta limitações. Neste caso, as limitações são evidentes, não só em 

termos de quantidade como de qualidade e homogeneidade dos dados. 

Existem ainda limitações resultantes da abordagem estatística adotada no desenvolvimento dos modelos. Nos 

modelos apresentados no presente capítulo podem destacar-se dois aspetos: i) a escala em que os erros são 

medidos; e ii) o tratamento dos outliers.  

Relativamente à escala em que os erros são medidos, a apresentação das funções em gráficos com escala logarítmica 

e linear permite identificar a função que melhor se ajusta em cada caso. No que respeita ao tratamento dos outliers 

foram apresentadas funções com e sem outliers. Em princípio, deve utilizar-se as funções sem outliers, no intervalo 

da sua aplicação. No entanto para a sua análise foram selecionadas as funções para cenários com e sem outliers 

consoante o intervalo de aplicação em que se encontra o o valor do parâmetro característico.   

Nos Quadros 4-17 e 4-18 apresentam-se as funções de custo propostas para a estimativa de custos dos diferentes 

componentes do sistema de AA e de SAR e que foram integradas na ferramenta informática até à data da conclusão 

da presente dissertação. 
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Quadro 4 - 17. Quadro resumo de funções de custo para encargos em O&M de sistemas de AA 

Componentes Custos  Domínio de aplicação Funções de Custo 

Condutas Total (€/ano) 300 < 𝐿 ≤ 1 400 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 700 × 𝐿 

Captações  

Energia (€/ano) 𝑄𝑑 × 𝐻 ≤ 400 000 𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 272.86 × 𝑄𝑑
1.015 × 𝐻0.963 

Outros 
encargos  
(EG públicas) 
(%) 

90 < 𝑄𝑑 ≤ 5 000  

 
𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑃𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 (PCoutros (%)= 19 ) 
 

OU 

Outros 
encargos  
(EG privadas) 
(%) ** 

1 < 𝑄𝑑  ≤  8 000 
𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑃𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 (PCoutros (%) = 6.2472 ln(𝑄𝑑) + 44.159)** 

Total (€/ano) - 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

1 − 𝑃𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠
 

Reservatórios 
Total unitário 
(€/m3.ano)  

0 < 𝑉 < 205  𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜) = 18 380.6 × 𝑉−0.975  

 205 ≤ 𝑉 < 95 000  𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑0) = 5 236.7 × 𝑉−0.739  

OU 

0 < 𝑉 < 25 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) = 149.97 × 𝑉−0.621 

Estações 
Elevatórias 

Energia (€/ano) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 ≤  
370 000 

 
𝑄𝑑 × 𝐻 ≤ 275 000  

 
𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 0.1433 × 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 + 273.75 

(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 1.2301 × 𝑄𝑑 × 𝐻 + 7 870.7 ) 
 

Total (€/ano) 

15 < 𝑄𝑑 × 𝐻 ≤ 700 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 22.048 × 𝑄𝑑
0.710 × 𝐻0.456 

700 000 < 𝑄𝑑 × 𝐻 ≤  

3 000 000 
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9.048 × 𝑄𝑑

0.723 × 𝐻0.664 

ETA Tipo I 
Total unitário 
(€/m3) 

1 < 𝑄𝑑   ≤  50 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1.4373 × (𝑄𝑑)−0.546 

ETA Tipo II 

Pessoal (€/m3) 0.03 < 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 0.21 𝐶𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑙 = 0.3665 ×  𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 0.0032 

Total unitário 
(€/m3) 

𝑄𝑑   ≤  500 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.8604 × 𝑄𝑑
−0.365 

500 < 𝑄𝑑  ≤  105 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.469 × 𝑄𝑑
−0.197 

ETA Tipo III - - * 

Legenda: L – comprimento (km); Qd – Caudal diário elevado ou tratado (m3/dia); H – altura manométrica (m); V - Volume armazenado (m3);  

* Devido à reduzida dimensão da amostra não foi possível desenvolver uma função de custo estatisticamente significativa. 

** Não integrada na ferramenta automatizada. 
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Quadro 4 - 18. Proposta de quadro resumo de funções de custo para encargos de O&M do sistema de SAR 

Componentes Custos  Domínio de aplicação Funções de Custo 

Coletores Total (€/ano) 150 < 𝐿 ≤ 1 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 800 × 𝐿 

Estações 
Elevatórias 

Energia (€/ano) 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 ≤ 600 000 

 
𝑄𝑑 × 𝐻 ≤ 685 000  

 
𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 0.1314 × 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 

(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 10.255 × 𝑄𝑑
0.867 ×

𝐻0.765 ) 

Total (€/ano) 
1 < 𝑄𝑑 × 𝐻 ≤ 100 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 559.836 × 𝑄𝑑

0.456 × 𝐻0.081 

100 000 < 𝑄𝑑 × 𝐻 ≤ 1 000 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 281.379 × 𝑄𝑑
0.528 × 𝐻0.219 

ETAR Compacta Total (€/m3) 5 < 𝑄𝑑 ≤ 250 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.161 × 𝑄𝑑
−0.517 

ETAR com 
tratamento LAAC 

Total (€/ano) 
8 000 < 𝑄𝑎 ≤ 1 000 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 98.428 × 𝑄𝑎

0.3744 

1 000 000 < 𝑄𝑎 ≤ 8 000 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.586 × 𝑄𝑎
0.905 

ETAR com 
tratamento LAAP 

Total (€/ano) 5 000 < 𝑄𝑎 ≤ 10 000 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 13.703 × 𝑄𝑎
0.713 

Lagunagem Total (€/m3) 125 < 𝑄𝑑 ≤ 5 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7.7549 × 𝑄𝑑
−0.926 

LM Total (€/ano) 3 000 < 𝑄𝑎 ≤ 30 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2039.4 × 𝑄𝑎
−0.024 

LP Total (€/ano) 50 000 < 𝑄𝑎 ≤ 20 000 000 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20.322 × 𝑄𝑎
0.600 

Legenda: L – comprimento (km); Qd – Caudal diário elevado ou tratado (m3/dia); Qa – Caudal anual tratado (m3/ano); H – altura manométrica (m).  
LAAC – Lamas ativadas com arejamento convencional; LAAP – Lamas ativadas com arejamento prolongado; LM – Leito de macrófitas; LP – 
Leito Percolador 

Para cada categoria de ETAR foi testada a relação entre o volume tratado e o custo total e entre o caudal tratado e o 

custo total unitário, sendo apenas apresentadas no Quadro 4-18 As funções que apresentam a melhor correlação 

para cada categoria. Para as ETAR LAAC com etapas de tratamento complementar (por ex. desinfeção), de dimensão 

substancialmente superior às ETAR LAAC base, a comparação entre ambas é complexa. Como aproximação, os 

custos de exploração para as etapas de tratamento complementar foram estimados de forma a que os encargos 

inerentes à sua atividade possam ser acrescidos ao tratamento tipo de LAAC, podendo estimar-se esses custos de 

O&M para soluções com tratamento complementar com desinfeção como sendo 30% superiores à média entre a 

estimativa para ETAR LAAC usando as funções de custo. 

Nas “fronteiras”, os resultados de aplicação das funções de custo apresentam disparidades, que devem ser 

consideradas. Na estimativa de custos que se encontrem na “fronteira” das funções definidas, para o caso das EE 

AA, EE AR, ETA do tipo II e ETAR com tratamento de LAAC, são apresentados valores discrepantes que deverão ser 

tidos em conta para a sua utilização. Posto isto, como sugerido em Dídia et al. 2018 relativamente às funções de custo 

de construção, o mesmo se pretende para a utilização das funções para a fase de exploração. Isto é, a sua estimativa 

não deverá deixar de ser acompanhada de uma análise e ponderação de todas as condições específicas da 

infraestrutura em análise que possam implicar eventuais desvios aos valores obtidos. 

CUSTOS MÉDIOS 

Infraestruturas lineares 

Da análise de custos é de salientar a diferença em termos de custos reportados entre EG, com o grupo INDAQUA a 

apresentar custos médios totais mais elevados comparativamente com as restantes EG analisadas. Em nenhuma das 

situações foi detetada qualquer tendência evidente ou estatisticamente significativa e concluiu-se que o valor obtido 

para os custos totais anuais de O&M não depende da dimensão da rede ou redes. 
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Infraestruturas verticais 

Face aos resultados obtidos e descritos no subcapítulo 4.2.2, estes confirmam na generalidade os custos esperados. 

Seguidamente, em virtude da fiabilidade dos resultados, pretende-se elaborar uma análise mais detalhada de 

pormenores anteriormente não tratados, com particular detalhe para as ETAR (dimensão e diversidade da amostra). 

 

Naturalmente, no caso dos sistemas de tratamento, o grau e a solução de tratamento preconizada têm diferentes 

impactes nos custos anuais de exploração estimados para cada infraestrutura (ETA e ETAR). Como seria de esperar 

(observável no exemplo do subcapítulo 4.2.2, ETA Tipo II e ETAR Compacta) aumentam com a capacidade e nível 

de tratamento do processo, enquanto os custos unitários (€/m3) variam de forma inversa com o aumento da 

capacidade. Esta situação dá-se tendo em conta a diluição dos encargos fixos com o aumento do volume de efluente 

tratado, proporcionando custos unitários consideravelmente mais elevados para infraestruturas com menor 

capacidade. 

Para os sistemas de tratamento de AR, apenas se consideraram as tecnologias mais correntes em Portugal, uma vez 

que considerar todas as tecnologias de tratamento existentes no mercado tornariam o processo mais difícil e moroso, 

incompatível com esta dissertação. No Quadro 4-19 procura-se apresentar o intervalo de custos totais unitários com 

encargos de exploração, para cada nível de tratamento, de acordo com a gama de caudais diários avaliada. 

Quadro 4 - 19. Gama de intervalos de caudal diário e custos totais de exploração para cada nível de tratamento 

Tipo de tratamento Caudal diário (m3/dia) Custos totais unitários (€/m3) 

Compacta 5 - 250 0.94 – 0.12 

ETAR com tratamento LAAC 25 – 22 000 0.33 – 0.13 

ETAR com tratamento LAAP 15 – 27 500 1.16 – 0.13 

Lagunagem 125 – 5 000 0.09 – 0.01 

Leito de Macrófitas 10 - 85 0.46 – 0.05 

Leito Percolador 140 – 55 000 0.27 – 0.02 

 

Tendo em conta os resultados obtidos para cada tipo de tratamento pode concluir-se: 

 O tipo de tratamento por LAAC é o que apresenta menor variação relativamente aos custos unitários, em 

parte, face à utilização de diferentes funções para os respetivos domínios de aplicação (Quadro 4-18);  

 O tipo de tratamento por LAAP apresenta uma maior variação, tanto em caudal tratado como de custos 

totais. Custos elevados que são ser justificados pela exigência do tratamento e do consumo energético;  

 O tipo de tratamento por Lagunagem apresenta um baixo fator de escala. 

 Aumentando a capacidade de tratamento, diminuem os custos unitários, justificado pela economia de 

escala. 

ANÁLISE COMPARATIVA 

Da análise detalhada do Quadro 5-20 verifica-se que, na generalidade, entre os valores referidos em estudos já 

realizados sobre encargos de exploração de ETAR e os resultados obtidos no subcapítulo 4.2.2 os valores são 

concordantes entre si. No entanto, qualquer discrepância apresentada pode dever-se às exigências impostas por 

estes tipos de tratamento (por ex. consumos energéticos e reagentes), dependentes dos diferentes fatores de contexto 

considerados, tendo em conta as especificações dos estudos considerados (Quadro 2-2 e subcapítulo 2.4).  
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Quadro 4 - 20. Comparação dos custos médios de ETAR com outros estudos 

Custo médio unitário (€/m3) 

Presente dissertação (Simeão, 2014) (Rego, 2012) (AdP, 2002) 
 

Compacta: 0.37 
 

LAAC s/ desinfeção: 0.15 
 

LAAC c/ desinfeção: 0.20 
 

LAAP: 0.21 
 

Lagunagem: 0.06 
 

Leito de Macrófitas: 0.09 
 

Leito Percolador: 0.11 
 

 

Lamas ativadas: 
0.09 - 0.53 (2011) 
0.04 – 0.53 (2012) 

 

Lagunagem: 
0.01 (2011) 
0.03 (2012) 

 

Leito de macrófitas: 
0.03 – 0.14 (2011) 
0.02 – 0.12 (2012) 

 

LA c/ desinfeção + LP + 
lagoa maturação: 0.14 

 

LA c/ desinfeção: 0.19 
 

LA c/ desinfeção +  
Remoção N: 0.17 

 

LAAC c/ desinfeção +  
Remoção N, P: 0.19 

 

 

LAAC: 0.11-0.36 
 

Lagunagem: 0.03 – 0.17 
 

LM (c/ Fossa): 0.09 – 0.17 
 

LM (c/ Lagoa Anaeróbia): 0.03 – 0.17 
 

LM (c/ Tanque Imhoff): 0.06 – 0.18 
 

Leito Percolador: 0.06 – 0.31 
 

 

Evolução e atualização  

A metodologia adotada para a análise da evolução dos custos globais para sistemas de tratamento de AR, por tipo de 

tratamento refere-se a um horizonte de 20 anos, valor que pode ser referenciado para a vida útil técnica de uma ETAR 

e que depende da vida dos equipamentos e da instalação. Desta forma, admitiram-se 2 conjuntos distintos, em função 

da gama de caudais anteriormente definidos (Quadro 5-19), para cada tipo de tratamento: 

Quadro 4 - 21. Tipos de tratamento em função da gama de caudais 

 Tipo de Tratamento Caudal (m3/dia) 

Caso 1 Compacta e Leito de Macrófitas 50 

Caso 2 LAAP, Lagunagem e Leito Percolador 2 500 

 

A modelação do aumento do volume pode ser efetuada recorrendo a diversos modelos ou métodos. No âmbito dos 

estudos a desenvolver utilizou-se o método geométrico, em que o volume acompanha uma progressão geométrica, a 

qual pode ser descrita pela seguinte expressão: 

𝑉𝑖 =  𝑉𝑜(1 + 𝑡𝑔)𝑖                                                                    (Eq. 4.4) 

Sendo que: 

Vi, V0 representam, respetivamente, o volume no ano i e no ano de referência, tg a taxa geométrica de evolução e n 

o número de anos para o horizonte de análise. Para ambos os casos, considerou-se uma taxa geométrica de 1% e 

uma taxa de atualização de 3%, em virtude da taxa de inflação de 1.4% apurada e publicada pelo INE, referente ao 

ano 2017 e das restantes variáveis (taxa de rendibilidade e risco). 

Para o cálculo do custo total no horizonte de análise procedeu-se à atualização dos custos anuais. Para tal, procedeu-

se ao somatório dos custos anuais futuros apurados, em função da taxa de atualização definida (não contabilizado o 

ano de investimento, ano 0, correspondente ao ano de investimento necessário para implementar o projeto, apenas 

os anos do projeto, 1 a 20, correspondentes aos anos efetivos de laboração).  

 

𝐶𝑖𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
𝐶𝑖

 (1+𝑡𝑎)𝑖                                                                     (Eq. 4.5) 

 

𝐶𝑇 =  ∑ 𝐶𝑖𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
20
𝑖=1                                                              (Eq. 5.6) 
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Em que, Ci representa o custo total de exploração atualizado em função do Vi no ano i, ta a taxa de atualização 

(ta=0.03), (1 + ta)i o fator de atualização e CT  o custo total de exploração no horizonte de análise (ano 20).  

Os gráficos infra (Figura 4-33) ilustram a evolução do custo global de exploração estimado para o horizonte de análise. 

 

Figura 4 - 33. Estimativa da evolução dos custos globais de exploração, para cada tipo de tratamento, para um período de 
20 anos 

 

ENCARGOS TOTAIS DE EXPLORAÇÃO 

Em suma, pode admitir-se que os encargos totais de exploração dos sistemas de AA e de águas residuais se podem 

traduzir na soma das parcelas mais representativas: energia elétrica, reagentes utilizados nos sistemas de tratamento 

(ETA e ETAR) e encargos com pessoal, visto que se revelam suficientemente representativas do custo total. Dos 

resultados obtidos pelo presente estudo não foi possível fixar uma percentagem por rubrica para cada componente, 

procedendo-se à análise infra. 

Encargos com Energia 

Os encargos com energia elétrica dizem respeito a parcelas como captações, tratamento e elevação, inerentes a 

variáveis como o volume de água captado, tratado e elevado e o custo da energia elétrica.  

Considerando a energia útil necessária para elevar o metro cúbico unitário de água e o rendimento dos grupos 

eletrobomba existente é possível obter a quantidade de energia necessária para o funcionamento das captações e 

estações elevatórias, dependente da altura e quantidade para que as presentes infraestruturas foram dimensionadas. 

Relativamente aos sistemas de tratamento, esta parcela, irá depender do tipo de tratamento existente, quantidade e 

qualidade do afluente e efluente. 
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Neste estudo, da decomposição dos custos totais, constata-se que o consumo de energia elétrica, como expectável, 

representa um encargo significativo na contribuição do custo total médio dessas infraestruturas: 

 Captações subterrâneas: 43%;  

 Estações elevatórias: 28 – 37%;  

 ETA tipo II: 40%;  

 ETAR (LAAC e LAAP): 40-57%.  

Da análise elaborada para as EE no subcapítulo 4.2.2, os valores de energia concentram-se entre os 0.09 e 0.16€/kWh 

para os serviços de AA e entre 0.09 e 0.20€/kWh para os serviços de SAR. Conclui-se que, segundo dados do Eurostat 

com informação sobre a decomposição dos preços de eletricidade de acordo com as seguintes 2 componentes: (i) 

energia e redes e (ii) taxas e impostos, os valores obtidos se encontram em consonância com os preços médios de 

eletricidade (energia e redes, sem taxas e impostos) em Portugal para os consumidores domésticos que se 

estabelecem em 0.11€/kWh (Figura 4-34). 

 

Figura 4 - 34. Decomposição de preços de eletricidade para consumidores domésticos (ERSE, 2017) 

 

Encargos com Recursos Humanos 

No presente estudo, devido à variabilidade significativa deste parâmetro e a não discriminação pela quase totalidade 

das EG não foi possível fixar uma percentagem para os encargos com recursos humanos, para cada componente. No 

entanto sabendo que este parâmetro resulta da contabilização da mão de obra necessária para a exploração de cada 

infraestrutura, isto é, do número de pessoas necessárias para o correto funcionamento, com diferentes valores do 

ordenado a receber, função da experiência e responsabilidade é possível, se pretendido, obter uma estimativa do 

encargo com os recursos humanos associado a cada infraestrutura.  

Encargos com Reagentes 

Os encargos com reagentes dependem do volume e da qualidade de água a receber pelos sistemas de tratamento. 

Cada tipo de reagente terá uma dosagem diferente para o tratamento de cada metro cubico de água, No presente 

estudo, tanto para as ETA (tipo II e III) como para as ETAR (LAAC e LAAP) a parcela correspondente aos encargos 

com reagentes, diz respeito a cerca de um terço dos custos totais de exploração (Quadro 4-15 e 4-16). 
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ANÁLISE COMPARATIVA: 2015-2016 

Adicionalmente, a corroborar os resultados obtidos para 2016, procedeu-se à comparação de custos de exploração 

de infraestruturas nos anos 2015 e 2016. Para a obtenção da amostra final relativa ao ano 2015 e para cada 

infraestrutura, os critérios utilizados foram os mesmos que os utilizados para o ano 2016 (base de referência para as 

funções de custo), de modo a permitir a comparação entre os dois anos. Uma vez que o grau de detalhe de informação 

disponibilizada apresentou uma variabilidade significativa com informações mais incompletas para o ano 2015, apenas 

se procedeu à comparação entre entidades gestoras que apresentassem valores para ambos os anos. Em suma pode 

detalhar-se: 

 as EG Indaqua e Águas de Santarém apresentam apenas dados referentes a 2016; 

 a EG AGS foi a única a apresentar dados para todas as infraestruturas (AA e AR); 

 a EG Águas do Ribatejo apesar de apresentar o valor dos custos totais têm em falta o valor do parâmetro 

característico o que impossibilitou a sua análise - Em relação às ETAR apenas dispõe de encargos de Energia 

e de Outros Custos de O&M. Para as ETA apenas dispõe de Outros Custos de O&M; Não dispõe de informação 

referente a infraestruturas lineares (condutas e coletores). 

Da comparação dos gráficos de distribuição das amostras e do valor dos custos médios unitários para cada 

componente, referentes aos anos 2015 e 2016 verificou-se a existência de uma grande semelhança. A título de 

exemplo apresenta-se a comparação realizada para as condutas e EE para o sistema de AA, na Figura 4-35 e 4-36. 

Figura 4 - 35. Custo de exploração de condutas em função do comprimento total (km) e EE em função da altura 
manométrica (m), no ano 2015 e 2016. 

 

Figura 4 - 36. Distribuição percentual média (%) das rubricas Energia e Pessoal e Outros custos de O&M face ao custo 
total das EE AA, no ano 2015 e 2016 

Naturalmente, o facto da amostra recolhida para o ano de 2015 ser respeitante a um menor número de EG constitui 

por si só um fator limitador, uma vez que reduz a amostra. No entanto verifica-se que os valores comparados são 

análogos, confirmando os resultados esperados.   
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CAPÍTULO V – PRINCÍPIOS E ESTRUTURA DA 

FERRAMENTA AUTOMATIZADA   
 

5.1. Considerações Iniciais 
No presente capítulo apresenta-se uma proposta da ferramenta automatizada focada na quantificação de custos de 

construção e exploração. Pretende-se que a funcionalidade tenha um reflexo real dos custos inerentes à fase de 

construção e de O&M através da quantificação dos custos unitários anuais dos diferentes componentes das 

infraestruturas do ciclo urbano da água.  

Assim o capítulo divide-se em três partes, sendo que no presente subcapítulo se faz referência aos aspetos gerais, 

entre eles, os objetivos do seu desenvolvimento. De seguida apresenta-se a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da ferramenta e propõe-se a sua estrutura, com indicação do correto procedimento para o seu 

preenchimento. Por fim, no último subcapítulo, destacam-se exemplos de aplicações práticas e os benefícios para o 

utilizador. 

 

Figura 5 - 1. Ferramenta automatizada 

 
A ferramenta informática foi desenvolvida em ambiente VBA – Visual Basic for Applications, interno ao software Excel, 

incluindo, para além de informação diversa, as funções de custo de construção e exploração para as diferentes 

componentes de sistemas de AA e de SAR. Com esta ferramenta pretendem-se obter custos unitários e/ou finais, 

através de funções de custo expressas em função de variáveis características de cada componente. 

Com a implementação desta ferramenta disponibiliza-se uma aplicação que para além de agilizar a introdução de 

dados permitirá uma maior flexibilidade com futuras atualizações das funções, que contribuirá para um potencial 

impacte positivo na eficiência e prazos de apreciação de candidaturas a financiamento, e numa estimativa sustentável 

de encargos expectáveis de EG. A aplicação poderá ser utilizada nomeadamente por técnicos da ERSAR, do PO 

SEUR e das EG. Neste seguimento, foi elaborado um tutorial básico para o correto preenchimento da ferramenta, o 

qual poderá ser consultado no Anexo IX. 
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5.2. Estrutura  

5.2.1. METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento da presente ferramenta desenvolveu-se nas seguintes etapas, 

ilustradas na Figura 5-2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - 2. Metodologia utilizada para o desenvolvimento da ferramenta automatizada 

5.2.2. PROCEDIMENTO 
Na Figura 5-3 encontram-se as folhas que compõem o procedimento para a correta inserção dos dados. As setas 

azuis pretendem indicar o circuito a ser tomado para o seu correto preenchimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INST RUB_Inv 

AA SAR 

Preench_Custos_* Result_Custos_* 

AA SAR 

Inv Inv 

Inv Inv 

O&M O&M 

O&M O&M 

3. Desenvolvimento da Ferramenta 

1. Seleção dos Estudos: Tendo em conta o detalhe e complexidade 

apresentada.  

2.  Aplicação das Fórmulas e Modelos Matemáticos 
Selecionados: a fim de integrar na ferramenta funções de custo 

com gamas de aplicação para todas as componentes do ciclo urbano 
da água e representativas do panorama nacional. 
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Legenda: INST – Instruções de preenchimento (circuito e outras indicações consideradas fundamentais/base); RUB_Inv  - Custos 
complementares e custo final de construção; Preench_Custos_* - Preenchimento sistema AA e/ou AR, Inv e/ou O&M; 
Result_Custos_* - apresentação dos resultados (sistema AA e AR). 

Figura 5 - 3. Esquematização do correto preenchimento da ferramenta 

 
Procedendo-se, inicialmente, a uma leitura das instruções e de informação adicional relativa aos custos de 

investimento, caso estes sejam pretendidos. De seguida deverão ser preenchidos os valores nas folhas destinadas a 

tal e os resultados serão obtidos nas folhas com a designação Result_Custos_*. 

 

ESTRUTURA 

Por forma a facilitar a interpretação da presente ferramenta e a agilizar a introdução de dados, divide-se em 6 módulos, 

descritos de seguida. 

 A folha “INST” (Instruções) está organizada de acordo com o circuito a seguir para a correta utilização e 

preenchimento. Legenda com os principais comandos. 

 

Figura 5 - 4. Ferramenta automatizada (Instruções) 

 As folhas "CONC_*" (Conceitos) incluem uma descrição sumária dos diferentes componentes das 

infraestruturas do ciclo urbano da água; 



63 
 

Figura 5 - 5. Ferramenta automatizada (Conceitos - AA) 

 As folhas referenciadas como "FUNC_*" incluem todas as funções de custo expressas em termos dos 

parâmetros característicos com os respetivos domínios de aplicação; 

 

Figura 5 - 6. Ferramenta automatizada (Ex: Funções - SAR) 

 

 O grupo de folhas "RUB_Inv" inclui a descrição dos custos complementares de construção civil e as 

respetivas funções e fatores considerados para o cálculo desses custos, não incluídos no custo base. 

Descrição do custo final de construção: inclui o custo-direto de construção estimado através das funções de 

custo referidas em “FUNC_”, como os custos associados a outros trabalhos complementares de construção 

civil que não foram incluídos no custo base. 

 Folhas de preenchimento distintas para o sistema AA ("Peench_Custos_AA_*") e SAR 

("Peench_Custos_AR_*") e para os custos de investimento ("Preench_*_Inv") e de O&M 

("Peench_*_O&M") (consultar Anexos VII e VIII) - Utilizar as unidades referenciadas para cada parâmetro 

e preenchidos todos os campos pedidos para o efeito. 

 Folhas de Resultados distintas para o sistema AA (“Result_Custos_AA”) e SAR (“Result_Custos_AR”).  

 

 

Figura 5 - 7. Ferramenta automatizada (Ex: Resultados - AA) 
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Na ferramenta as folhas de Preenchimento estão divididas em 4 partes: referentes às atividades de Construção e 

Exploração, para cada Sistema de AA e de SAR. São analisados doze componentes do ciclo urbano da água para a 

primeira fase de construção e oito para a fase posterior de exploração, como sumariamente referido nos Quadros 5-

1 e 5-2. 

Quadro 5 - 1. Elementos para obtenção dos custos de construção 

Sistema de abastecimento de água Sistema de Saneamento de Águas Residuais e Pluviais 

Condutas: adutoras e de distribuição Emissários: gravíticos e submarinos 

Ramais de ligação domiciliários Condutas: elevatórias 

Captações: superficiais (em rio e em albufeira por 

jangada) e subterrâneas (fase I e II) 
Coletores gravíticos: domésticos e pluviais 

Estações elevatórias Ramais de ligação domiciliários 

Reservatórios: apoiados, apoiados com EE associada 

e elevados 
Estações elevatórias: Tipo I, II e III 

Estação de Tratamento de Água (ETA): Tipo I, II (sem 
e com pré-ozonização) e III 

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR): Compactas, 

Leito de Macrófitas (LM) (sem e com recirculação de efluente, Leito 

Percolador (LP), Lagunagem, Lamas ativadas em arejamento 

convencional (LAAC), Lamas ativadas em arejamento prolongado 

(LAAP) (sem e com desinfeção) 

No caso das infraestruturas lineares (condutas, emissários e coletores) devem ser inseridos dados relativos ao 

diâmetro nominal e à extensão da rede, depois de selecionado o tipo de material. Adicionalmente, poderão ser 

selecionados custos complementares, entre eles o tipo de pavimento, e trabalhos especiais. Para os ramais, depois 

de selecionado o tipo de material, inserir dados para os diâmetros nominais e a sua quantidade. 

No caso das infraestruturas verticais o processo é semelhante, devendo inserir-se dados relativos aos parâmetros 

característicos indicados para cada infraestrutura. 

Quadro 5 - 2. Elementos para obtenção dos custos de exploração 

Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Saneamento de Águas Residuais 

Condutas Coletores 

Captações Subterrâneas Estações Elevatórias 

Estações Elevatórias 

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR): 

Compactas, Leito de Macrófitas (LM), Leito Percolador (LP), 

Lagunagem, Lamas ativadas em arejamento convencional 

(LAAC) sem e com tratamento complementar, Lamas ativadas 

em arejamento prolongado (LAAP) 

Reservatórios  

Estações de Tratamento de Água (ETA): Tipo I e II  

No caso das infraestruturas lineares (condutas e coletores) devem ser inseridos dados relativos à extensão da rede. 

Para as restantes infraestruturas, o processo é semelhante, devendo inserir-se dados relativos aos parâmetros 

característicos indicados. 

A fim de proporcionar um resultado mais célere e prático, para custos unitários e totais de O&M, possibilita-se a 

inserção simultânea de diferentes valores relativos aos parâmetros característicos, para o mesmo tipo de 

infraestrutura, como se pode observar no Anexo VIII. 
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FUNCIONALIDADES 

A aplicação consiste num ficheiro de Excel com funcionalidades Macro incorporadas, com as seguintes características: 

 Para facilitar a navegação em todo o ficheiro é apresentado um índice dinâmico (Coluna A) e botões auxiliares 

nas folhas de resultados;  

Figura 5 - 8. Índice dinâmico da ferramenta automatizada 

 O cálculo dos custos de Investimento e de O&M é realizado por meio do botão com indicação “Calcular”; 

 Mensagens de aviso para valores fora do domínio de aplicação (“ATENÇÃO! A utilização da função fora do 

domínio de aplicação contempla erros de validação por excesso ou defeito. Pretende continuar?”) e para efeitos 

de cálculo fora do domínio (“ATENÇÃO! Foi assumido o valor * (valor máximo/mínimo) ”); 

 Eliminar tanto o conteúdo preenchido como resultados obtidos deverá ser realizado por meio do botão com 

indicação “Limpar”; 

 Para esclarecimento de dúvidas para o correto preenchimento consultar o botão com indicação “Ajuda”; 

COMANDOS  

Para facilitar a navegação em todo o ficheiro, este dispõe dos seguintes comandos: 

 Índice dinâmico (Coluna A), com a identificação de todas as folhas; 

 Botões auxiliares nas folhas de resultados, que permitem um retorno intuitivo e fácil às folhas de 

preenchimento de forma a permitir alguma alteração em falta; 

Para limpar componentes preenchidos: 

1. Eliminar manualmente cada componente e premir novamente o botão “Calcular”;  

2. Eliminar todos os componentes numa única vez ao premir o botão “Limpar” (colocado no fim da tabela de 

preenchimento) e de seguida confirmar esta opção. No módulo Preenchimento o conteúdo das caixas de 

texto será eliminado e o conteúdo das caixas de verificação desseleccionado, no módulo Resultados o 

conteúdo das tabelas com componentes calculados será igualmente eliminado. 
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Para ajuda premir o botão “Ajuda” com esclarecimento para as dúvidas mais frequentes no decorrer do seu 

preenchimento. 

 

Figura 5 - 9. Botão “Ajuda” e “Limpar” da Ferramenta automatizada 

 

Domínios de aplicação  

O domínio de aplicação encontra-se definido nas folhas a preencher, junto de cada parâmetro, para cada componente. 

 

Figura 5 - 10. Domínio considerado para efeitos de cálculo da Ferramenta automatizada 

 

Custos de Investimento: 

 No caso das infraestruturas lineares, quando escolhido um valor fora do domínio de aplicação este será 

aceite no entanto o utilizador será alertado para a extrapolação fora do domínio. 

 No caso das infraestruturas verticais, quando escolhido um valor fora do domínio de aplicação (definido 

nas folhas a preencher) este será automaticamente “ajustado” de acordo com as características do mesmo. 

Sempre que o valor a preencher estiver abaixo do valor mínimo será automaticamente considerado esse 

valor mínimo para efeitos de custos. Se se verificar um valor acima do valor máximo nesse caso será 

automaticamente considerado o valor máximo para efeitos de custo unitário, como demonstrado na Figura 

5-11, e/ou admitida uma nova função de custo total como proposto no guia técnico de Dídia et. al. 

Custos de exploração: 

Tanto para as infraestruturas lineares como verticais, quando escolhido um valor fora do domínio de aplicação 

este será aceite no entanto o utilizador será alertado para a extrapolação fora do domínio. 

Avisos  

Ao realizarem-se estimativas de custo fora do domínio de aplicação, para determinadas componentes serão 

automaticamente adotadas outras funções consoante o valor do parâmetro característico seja superior ou inferior ao 

domínio de extrapolação ou valores compreendidos pelo domínio definido, o limite mínimo ou máximo, como 

exemplificado para o caso dos custos de investimento da ETA Tipo I.  
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Figura 5 - 11. Mensagem de aviso para efeitos de cálculo para parâmetros fora do domínio 

De salientar que as extrapolações fora do domínio de aplicação contemplam erros de avaliação, por defeito ou por 

excesso, que podem ter alguma expressão, só devendo ser efetuadas em casos excecionais. Caso contrário 

recomenda-se o uso de um valor que se encontre compreendido pelo domínio definido, o limite mínimo ou máximo. 

Para um cenário com valores preenchidos fora do domínio, o utilizador obterá uma notificação imediatamente ao 

premir o botão “Calcular” com informação dos elementos que se encontram fora do domínio, caso o mesmo se 

verifique mas pretenda prosseguir com o cálculo em questão premir a opção “OK”, como exemplificado na Figura 5-

12 para o caso dos custos de O&M da ETA Tipo II: 

 

Figura 5 - 12. Mensagem de aviso para efeitos de cálculo para parâmetros fora do domínio 

Fator multiplicativo  

Esta opção foi criada de modo a permitir obter resultados representativos de acordo com as características de cada 

estudo, apresentado no fim da tabela para preenchimento. Para tal deve ser selecionada a caixa de verificação e 

assumido um valor na caixa de texto correspondente às componentes a considerar. (p.ex. para acrescer 25% ao valor 

do custo unitário preencher a caixa de texto com 1.25).  

 

Figura 5 - 13. Opção para a utilização de um fator multiplicativo 

Horizonte de análise  

O horizonte de análise refere-se ao número de anos durante os quais se pretende conhecer a globalidade de custos 

inerentes à atividade de exploração do sistema ou das infraestruturas que o constituem. Para a obtenção do custo de 

exploração no horizonte do projeto devem ser preenchidos os campos "Horizontes de análise", "Taxa geométrica" e 

“Taxa de atualização”. A taxa geométrica deverá ser preenchida em função de cada caso e terá apenas influência 

para o parâmetro correspondente ao volume anual. A taxa de atualização deverá ser um valor médio representativo 
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no horizonte de análise a considerar. Em regra, a taxa de atualização a considerar varia entre 3 e 6%, função de 

diversas variáveis, incluindo a taxa de inflação, o rendimento real e o risco. 

 

Figura 5 - 14. Opção para o cálculo de custos totais de exploraçõ no horizonte de análise selecionado 

5.3. Considerações Finais 

A construção da ferramenta decorreu da necessidade de simular, de forma credível, custos de construção e 

exploração de sistemas de AA e de SAR, possível através do registo e tratamento de dados no software Microsoft 

Office Excel. As funções matemáticas utilizadas para o cálculo dos custos de construção são as descritas no guia 

técnico (Dídia, et al., 2018), para os custos de exploração foram as que melhor se ajustaram aos dados da amostra 

recolhida referente ao ano de 2016, tal como se descreve no subcapítulo 4.2.2 do presente relatório. Estas 

apresentam-se como uma estimativa fiável e aproximada da realidade do ciclo urbano da água, de forma a que se 

possam obter custos unitários e/ou finais médios para a globalidade do país. 

Como objetivos finais da construção de uma ferramenta, destacam-se como exemplos de interesse:  

 Constituição de uma base de dados de modelos matemáticos que permite a avaliação de cenários e 

alternativas, atendendo aos critérios impostos para cada componente; 

 Versatilidade de poderem vir a ser alteradas e melhoradas as funções de custo, com o decorrer do tempo; 

 Suporte à construção de indicadores de decisão; 

Esperam-se encontrar na presente ferramenta, “Custos de Construção” aliada a “Custos de O&M”, os seguintes 

benefícios para o utilizador: 

1) Analisar diferentes hipóteses de estudo e com diferentes valores para as variáveis independentes 

(parâmetros característicos) de forma a calcular as variáveis dependentes (custos unitários);  

2) Disponibilidade de dados para o estudo de tendências temporais;  

3) Capacidade de aplicação em sistemas com diferentes infraestruturas;  

4) Capacidade de demonstrar a aceitabilidade do valor praticado para investimento/ exploração da 

infraestrutura. Confere a oportunidade da implementação de soluções caso se verifique essa necessidade;  

5) Através da interligação dos componentes é possível analisar diferentes partes do sistema dentro do mesmo 

quadro analítico, compreendendo de que forma cada um contribui para os custos finais do sistema;  

6) Fácil interpretação para possibilitar o envolvimento de pessoal técnico e administrativo.  

A ferramenta desenvolvida permite compreender a situação presente dos sistemas de AA e SAR, em função dos seus 

componentes, e as tendências atuais em termos de peso de encargos de um tipo de infraestrutura (p. ex. coletores 

ou ETAR) no cômputo geral de encargos das EG.   
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CAPÍTULO VI – EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA 

FERRAMENTA  
 

6.1. Considerações Iniciais  
O presente capítulo tem como objetivo a aplicação da ferramenta proposta e descrita no capítulo anterior, capítulo 5. 

Tendo em consideração que a ferramenta foi desenvolvida para a obtenção de valores médios para a globalidade do 

país e não para um local específico optou-se por uma análise comparativa através da quantificação dos custos de 

exploração indissociáveis às infraestruturas do sistema teórico considerado e dos custos obtidos pela aplicação da 

presente ferramenta. 

Inicialmente procede-se a uma caracterização geral do sistema considerado. Para esta caracterização foram utilizados 

dados disponibilizados por duas das EG cuja informação foi consultada e avaliada para os sistemas de AA e de SAR. 

A escolha das entidades recaiu sobre entidades com uma amostra com dimensões representativas e com modelos 

de gestão semelhantes e por forma a recolher-se dados referentes a todas as componentes do ciclo urbano da água.  

6.2. Caracterização do Sistema 

Os dados a seguir apresentados dizem respeito ao número total de elementos constituintes do sistema, tal como às 

características dos parâmetros característicos respetivos para cada tipo de componente analisada.  

Quadro 6 - 1. Número total e características das infraestruturas lineares para o sistema teórico 

 

Quadro 6 - 2. Número total e características das infraestruturas verticais para o sistema teórico 

 

  

Infraestruturas Lineares Comprimento total reportado pela EG 1 (km) 

Condutas 3817 

Coletores 2333 

Infraestruturas Verticais 
Número total de 
infraestruturas 

reportado pela EG 2 

Intervalo 

Caudal diário 
(m3/dia) 

Altura 
manométrica 

Capacidade 

Captações subterrâneas 52 3 – 1 507 42 - 240 - 

Reservatórios 7 - - 100 – 1 200 

Estações Elevatórias (EE AA) 14 108 - 1475 30 - 150 - 

Instalações de tratamento de 
água (ETA) 

4 263 - 2108 - - 

Estações Elevatórias (EE AR) 2 - - - 

ETAR Compacta 4 5 – 101 - - 

ETAR (Lagunagem) 8 132 – 3729 - - 

ETAR (LAAC) 3 14 – 58 - - 

ETAR (LAAP) 29 28 - 3004 - - 
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6.3. Aplicação da Ferramenta 

Assim, pela aplicação dos modelos matemáticos descritos no capítulo 4, efetuou-se uma confrontação dos custos de 

exploração cedidos por duas EG e dos custos obtidos através da ferramenta automatizada, verificando-se, como 

esperado, alguma discrepância entre ambos. A comparação foi feita unicamente para os valores referentes às 

infraestruturas reportadas pela entidade 1 (condutas e coletores) e pela entidade 2 (captações, reservatórios, estações 

elevatórias e estações de tratamento). 

Apresenta-se no Quadro 6-3 a comparação entre os custos médios unitários para infraestruturas lineares, reportados 

pela entidade 1 e obtidos na ferramenta desenvolvida. No Quadro 6-4 a comparação entre os custos médios unitários 

e anuais totais para infraestruturas verticais, reportados pela entidade 2 e obtidos pela ferramenta. 

Quadro 6 - 3. Custo médio unitário (€/Km) para infraestruturas lineares 

 

Quadro 6 - 4. Custo médio unitário (€/m3) e custo anual médio total (€/elemento) para infraestruturas verticais 

 

Optou-se pela representação gráfica (Figura 6-1 e 6-2) dos valores apresentados no Quadro 6-4 para uma melhor 

perceção das divergências obtidas entre os custos reportados e os custos obtidos pela ferramenta. No caso da Figura 

6-2 optou-se pela não inserção dos custos referentes aos reservatórios de forma a tornar mais evidente a diferença 

dos restantes elementos, uma vez que esta infraestrutura apresenta valores muito superiores às restantes. 

 

Infraestruturas Lineares 
Custo médio unitário (€/km) 

Reportado Ferramenta 

Condutas 0.94 1.70 

Coletores 2.34 1.80 

Infraestruturas verticais 
Custo médio unitário (€/m3) Custo médio total (€/elemento) 

Reportado Ferramenta Reportado Ferramenta 

Captações subterrâneas 0.11 0.11 10 285 14 046 

Reservatórios 2.60 3.85 11 460 11 150 

Estações Elevatórias (EE AA) 0.05 0.06 8 839 12 706 

Instalações de tratamento de água 
(ETA) 

0.12 0.11 39 396 48 467 

Estações Elevatórias (EE AR) 0.02 0.05 9 979 27 384 

ETAR Compacta 0.72 0.57 4 248 3 983 

ETAR (Lagunagem) 0.07 0.04 7 111 4 441 

ETAR (LAAC) 0.39 0.25 3 101 2 633 

ETAR (LAAP) 0.20 0.59 14 286 59 548 
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Figura 6 - 1. Comparação entre custos médios unitários de exploração (€/m3) reportados pela EG e obtidos pela ferramenta 
desenvolvida para infraestruturas verticais 

 

Figura 6 - 2. Comparação entre custos médios anuais totais de exploração (€) reportados pela EG e obtidos pela ferramenta 
desenvolvida para infraestruturas verticais 

 

As conclusões retiradas da análise efetuada demonstram que, na sua generalidade, os valores obtidos na ferramenta 

estão em consonância com os valores reportados pelas EG. Pode concluir-se que, a infraestrutura com uma maior 

discrepância entre custos totais reportados e calculados através da ferramenta diz respeito às ETAR com tratamento 

por LAAP (Figura 6-2), pelo que a aplicabilidade da função destinada ao cálculo de custos totais de ETAR com 

tratamento por LAAP revela-se pouco precisa, para a qual se verificam erros de avaliação por excesso. Esta 

discrepância pode dever-se às exigências impostas por este tipo de tratamento e os elevados consumos energéticos, 

tal como se verifica alguma divergência na gama de custos médios de tratamento de águas residuais apresentados 

por outras publicações (Quadro 4-20). 

Confirmando-se assim a necessidade de uma abordagem mais detalhada e complexa para a obtenção de custos 

associados à fase de exploração deste tipo de infraestrutura (Quadro 6-4). 

Apesar de subjetivo face à dimensão da amostra, constituída apenas por 2 elementos, o custo médio total por 

elemento de EE de sistemas de SAR é bastante divergente, comparativamente com as restantes infraestruturas. À 

semelhança do verificado para o tratamento por LAAP, a aplicabilidade da função revela, para este caso, um erro de 

avaliação por excesso (Figura 6-2). 

Atendendo a casos particulares, identificados numa análise mais detalhada e individual para cada elemento, 

compreende-se a necessidade de adotar um valor mínimo admissível para o custo total de exploração. Uma solução 

poderia passar pela análise do universo de custos totais de cada infraestrutura, reportados por todas as EG, permitindo 

a escolha de um custo mínimo. 
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CAPÍTULO VII - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

7.1. Apreciação da Metodologia Utilizada  

Tendo em consideração o desenvolvimento e a análise do capítulo 4, conclui-se que a metodologia geral adotada e 

descrita deve desenvolver-se em diferentes fases por forma a quantificar e classificar os custos de exploração. 

Naturalmente a recolha e seleção de informação constitui a primeira fase na condução e enquadramento de qualquer 

estudo a elaborar sobre o presente tema, pelo que se deve ter o cuidado de obter informação credível e apropriada. 

Duma forma geral, a metodologia utilizada compreende algumas limitações que podem ser melhoradas. O facto das 

funções de custo utilizadas serem resultantes do ajustamento da função de custo para cada componente aos 

elementos de cada uma das amostras faz com que, dada a imprevisibilidade dos custos seja necessário avaliar 

periodicamente a validade das funções obtidas e proceder-se às devidas correções por forma a solucionar o problema 

existente da constante desatualização das funções de custo. Outro parâmetro a considerar é o período de análise, 

correspondente ao período de tempo ao longo do qual os custos foram analisados uma vez que os valores variam de 

acordo com a flutuação do mercado. 

Na fase de recolha e tratamento de dados verificou-se uma certa inconsistência na informação recebida por parte das 

EG, as quais consideraram diferentes formas de apresentação e cálculo de custos.  

Um parâmetro não considerado no referido projeto passou pela não total identificação dos locais/regiões das 

infraestruturas em que estão inseridas. No entanto, trata-se de uma informação que, se detalhada poderá ajudar a 

refinar os resultados obtidos com informação de contexto.  

7.2. Conclusões e Sugestões para Estudos Futuros 

Como notas finais considera-se necessário desenvolver a consciencialização para a premência em encontrar soluções 

inovadoras e sustentáveis em distintos contextos regionais e mundiais face ao desenvolvimento urbano, ao aumento 

exponencial da utilização dos recursos naturais, à previsível escassez de água associada à crescente produção de 

bens alimentares, às alterações climáticas e à pressão sobre a qualidade das águas. É evidente que face aos 

consumos atuais e potenciais da água, conjugados com os cenários de agravamento de pressões, às crescentes 

exigências relativas à proteção e valorização dos recursos hídricos, ao aumento da incerteza e vulnerabilidade dos 

sistemas e à necessidade de incorporar no processo de decisão um conjunto de interações ambientais, económicas 

e sociais, a utilização sustentável da água constitui um desafio relevante para a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

O estabelecimento de quadros referência de custos de construção e exploração fornece um instrumento de apoio à 

gestão dos serviços de água, assentando em bases técnicas e atuais. Nesse sentido, permite um maior controlo de 

custos e uma gestão mais eficiente, revelando-se um fator importante para modificar o paradigma atual existente na 

maioria das EG. Têm um carácter essencialmente prático, sendo os custos materializados sob a forma de quadros e 

de funções matemáticas de fácil utilização e ajuste. 
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A problemática associada ao descrito anteriormente está na ordem do dia, e é unanimemente reconhecida, tanto em 

Portugal como a nível internacional, tendo sido o ponto de partida para a origem do projeto: “Determinação de Custos 

de Exploração de Referência para Infraestruturas do Ciclo Urbano da Água”, que apresenta como principal objetivo o 

estabelecimento de um quadro referência de custos de exploração dos sistemas de AA e de SAR, representativos do 

panorama nacional e articulado, em termos de componentes avaliadas do ciclo urbano da água, com o quadro 

referência de custos de construção do mesmo tipo de infraestruturas, proposto no guia técnico de Dídia, et al., 2018. 

Um dos desafios ao estabelecimento de um quadro referência e com o qual se deparou na presente dissertação foi a 

dificuldade da sua adequabilidade a situações especificas, para uma determinada EG. Além de que, dada a 

imprevisibilidade dos custos, dependentes da situação macroeconómica do país e das consequentes alterações das 

condições do mercado vigentes à data dos dados analisados, é necessária uma atualização periódica da validade das 

funções estabelecidas como referência. 

O processo de estimativa de custos de exploração é uma atividade muito específica e complexa, com valores 

característicos a variar entre EG e na mesma EG, atendendo às especificidades locais em que operam.  

É esperado que a ferramenta desenvolvida possa trazer para o utilizador diversos benefícios: (i) analisar diferentes 

hipóteses de estudo; (ii) disponibilidade de dados para o estudo de tendências temporais; (iii) capacidade de aplicação 

em sistemas com diferentes infraestruturas; (iv) analisar custos de diferentes partes do sistema dentro do mesmo 

quadro analítico; (vi) fácil interpretação no processo de preenchimento. 

Pelos fatos considerados, no futuro, torna-se essencial melhorar a fase de recolha e seleção da informação e 

selecionar critérios comuns para todas as EG. Fase que constitui um dos passos mais importantes do estudo e do 

qual vão depender fortemente os resultados da análise dessa informação. 

Esta deverá ter como base uma análise cruzada de todos as características e processos naturais, sociais e 

económicos de cada local, o que certamente auxiliará de forma inequívoca a gestão e controlo de custos integrados 

de exploração, revelando-se, assim, um suporte robusto para a minimização de erros e por forma a gerar resultados 

úteis e representativos para o setor. 

Na projeção de qualquer sistema, deverá ser tida em conta a qualidade do projeto e da construção, que embora possa 

significar um aumento no custo do investimento inicial, se traduzirá certamente numa redução de custos numa fase 

posterior de exploração, implicando uma redução dos custos totais atualizados.  

Não obstante às necessidades e oportunidades de desenvolvimento identificadas, considera-se que os objetivos 

estabelecidos inicialmente foram alcançados, na medida em que foi possível recolher informação atual sobre os temas 

pretendidos “Custos de Investimento” e “Encargos de Exploração” e criando-se uma ferramenta de apoio à gestão 

dos serviços de águas, assente em bases técnicas, sólidas e atuais. Considera-se, igualmente, que a metodologia 

proposta e aplicada para a obtenção de um quadro referência de custos de exploração constitui uma base útil para o 

procedimento do seu estudo e análise. Efetivamente, esta metodologia, pretende constituir uma contribuição para a 

obtenção de um quadro referência para avaliação e análise de custos de exploração, sendo naturalmente insuficiente 

para a avaliação de casos particulares, mas revelando-se útil no que diz respeito ao contexto da presente dissertação. 

Como anteriormente referido, é essencial uma maior investigação e estudos adicionais que sustentem modelos mais 

realistas. 
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Devido aos fatores de contexto, variáveis de entidade para entidade e de local para local, mais se pode esperar que 

a estimativa de encargos de exploração pelos modelos desenvolvidos representa, de forma rigorosa, os encargos de 

uma componente específica, num local específico. Essa variabilidade, que já era esperada resulta de vários fatores, 

incluindo, sobredimensionamento de infraestruturas e tipo e/ou cuidados de gestão, entre outros. Ou seja, deve 

considerar-se que os modelos fornecem apenas valores médios de encargos representativos da realidade nacional 

para cada tipo de componente, e que têm sentido aplicar para o conjunto de componentes da EG. Como sugestão, 

para a estimativa de encargos não se deverá optar por um valor absoluto mas por um intervalo de variação expectável. 

Por fim, considera-se que uma abordagem nesta área terá que ser integrada (custos de construção e exploração), 

tendo presente a incerteza do processo e a influência de múltiplos fatores naturais e antrópicos. Acima de tudo, 

considera-se fundamental a vontade e abertura na partilha de conhecimento por parte das EG e dos restantes 

intervenientes interessados, por forma a gerar resultados úteis e representativos para o setor. 
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Anexo I. Comparação entre a Proposta de Funções de Custo Teóricas de Exploração e as Funções obtidas, em 

termos dos Parâmetros Característicos, por componente, para sistemas de AA e de SAR (Saldanha, et al. 2017)  

 

Componentes  Funções de Custo Teóricas 
Ex. Funções de Custo (Retirado 

do Quadro 5-17 e 5-18) 

Captações Superficiais  Kcs1 x Q αcs 1   

Captações de Águas 
Subterrâneas  

Kcs2 x Q αcs 2 x H + Ccs  
272.86 × 𝑄𝑎

1.015 × 𝐻0.963

1 − 𝑃𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠
 

Estação de Tratamento 
de Águas (Tipo I, II e III)  

KETA i x Q αETA i + CETA i  
i= 1, 2, 3  

0.8604 × 𝑄𝑑
−0.365 

Estação Elevatória de 
Águas  

KEE x Q x H + CEE x Q αEE  22.048 × 𝑄𝑑
0.710 × 𝐻0.456 

Reservatórios  KRes x Q αres  18 380.6 × 𝑉−0.975 

Condutas de água  

(Kc1 x L1 + Kc2 x L2) x K3  
 
L1 – extensão de condutas com mais de 10 anos de idade  
L2 – extensão de condutas com idade ≥ 10 anos  
K3 – fator corretivo, em função da frequência de avarias e 
colapsos (n.º/Km)  

1 700 × 𝐿 

Ramais de água  
Kra x n  
n – número de alojamentos  

- 

Estação de Tratamento 
de Águas Residuais 
(diversos tipos)  

 
KETAR i x Q αETAR i + CETAR i  
 

i=1 a 5 em função do tipo de tratamento (lamas ativadas de 

baixa carga; de média carga; biomassa fixa; lagunagem e fito 

ETAR), sendo introduzido fatores de ajustamento ou 

agravamento adicionais, em função de tratamento terciário ou 

de afinação (desinfeção, cloro ou radiação ultravioleta, ou 

remoção de nutrientes N e P) e do aproveitamento ou não de 

biogás.  

2.161 × 𝑄𝑑
−0.517 

Estação Elevatória de 
Águas Residuais  

KEEAR x Q αEEAR + CEEAR  559.836 × 𝑄𝑑
0.456 × 𝐻0.081 

Coletores  Kcol x L  𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 800 × 𝐿 

Ramais  
Kra x n  
n – número de ramais  

- 
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Anexo II – Custos Totais Unitários, Distribuição Percentual das Rubricas de Custo e Funções de Custo de Exploração, em escala linear, com e sem outliers, por componente, para os 

Sistemas de Tratamento (ETA e ETAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETA Tipo I 

ETA Tipo III 
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Anexo II (continuação) – Custos Totais Unitários, Distribuição Percentual das Rubricas de Custo e Funções de Custo de Exploração, em escala linear, com e sem outliers, por 

componente, para os Sistemas de Tratamento (ETA e ETAR) 
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Anexo II (continuação) – Custos Totais Unitários, Distribuição Percentual das Rubricas de Custo e Funções de Custo de Exploração, em escala linear, com e sem outliers, por 

componente, para os Sistemas de Tratamento (ETA e ETAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAP c/ outliers LAAP s/ outliers 

LAAP 



82 
 

Anexo II (continuação) – Custos Totais Unitários, Distribuição Percentual das Rubricas de Custo e Funções de Custo de Exploração, em escala linear, com e sem outliers, por 

componente, para os Sistemas de Tratamento (ETA e ETAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leito Percolador 

Leito Percolador  c/ outliers Leito Percolador  s/ outliers 



83 
 

Anexo II (continuação) – Custos Totais Unitários, Distribuição Percentual das Rubricas de Custo e Funções de Custo de Exploração, em escala linear, com e sem outliers, por 

componente, para os Sistemas de Tratamento (ETA e ETAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lagunagem c/ outliers Lagunagem s/ outliers 
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Anexo III. Funções de Custo Unitário de Construção expressas em termos dos Parâmetros Característicos para cada Componente do Sistema de AA (Adaptado de: Dídia, et al., 2018) 

Elementos  Tipo Custos de construção/Material Função de Função de custo 

Captações  

Superficiais em rio 

Construção civil, Ccc 

Potência hidráulica do 
escoam, Pe (kW) 

Ccc = 49750 х Pe -0.735 

Equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas, Ce 

Ce = 46290 х Pe -0.738 

Superficiais em albufeira por 
jangada 

Construção civil, Ccc Ccc = 30850 х Pe -0.629 

Equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas, Ce 

Ce = 5828 х Pe -0.172 

Subterrâneas (Fase I) Custo total unitário de construção, Cu 

Profundidade de 
perfuração, Pp (m) 

Cu = 3000 х Pp -0.456 

Volume de perfuração, 
Vp (m3) 

Cu = 11000 х Vp 0.557 

Subterrâneas (Fase II) 

Construção civil, Ccc 
Potência hidráulica do 

escoam, Pe (kW) 

Ccc = 5547 х Pe-0.599 

Equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas, Ce 

Ce = 4637 х Pe-0.265 

Estações de 
Tratamento (ETA) 

Tipo I 

Construção civil, Ccc 

Caudal de água tratada, 
Qtrat (l/s) 

Ccc = 11217 х Qtrat-0.450 

Equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas, Ce 

Ce = 60540 х Qtrat-0.766 

Tipo II com pré-ozonização 

Construção civil, Ccc Ccc = 843640 х Qtrat-0.828 

Equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas, Ce 

Ce = 206790 х Qtrat-0.568 

Tipo II sem pré-ozonização 

Construção civil, Ccc Ccc = 114664 х Qtrat-0.510 

Equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas, Ce 

Ce = 560455 х Qtrat-0.902 

Tipo III Construção civil, Ccc Ccc = 843640 х Qtrat-0.828 
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Equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas, Ce 

Ce = 206790 х Qtrat-0.568 

Estações 
elevatórias  

  

Construção civil, Ccc 

Potência hidráulica do 
escoam, Pe (kW) 

Ccc = 21846 х Pe-0.689 

Equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas (incluindo os custos dos circuitos 
hidráulicos), Ce 

Ce = 37655 х Pe-0.559 

Reservatórios 

Apoiados 

Construção civil, Ccc Volume, V (m3) Ccc = 2718 х V-0.366 

Equipamento eletromecânico, instalações 
elétricas e circuitos hidráulicos, Ce 

Número de células Ce = 3479 х V-0.533 

Elevados 

Construção civil, Ccc Volume, V (m3) Ccc = 566.7 х V0.487 х h1.102 

Equipamento eletromecânico, instalações 
elétricas e circuitos hidráulicos, Ce 

Altura do fuste, h (m) 
Ce = 240.3 х V0.84 х h0.348 

Apoiados associados a estações 
elevatórias (EE) 

Construção civil, Ccc Volume, V (m3) Ccc = 4685 х V-0.487 х Pe-0.842 

Equipamento eletromecânico, instalações 
elétricas e circuitos hidráulicos, Ce 

Potência hidráulica do 
escoam, Pe (kW) 

Ce = 13450 х V-0.783 х Pe-0.631 

Condutas 

Adutoras 

Aço Diâmetro Nominal, DN 
(mm) 

CAço= 0.00054 х DN2 + 0.0743 х DN + 15 

PEAD 3 CPEAD= 0.00041 х DN2 + 0.1185 х DN + 15 

FFD 1 
Tipo de pavimento 

CFFD= 0.00081 х DN2 + 0.1658 х DN + 15 

Distribuição 

PVC 2 CPVC= 0.0024 х DN2 + 0.1068 х DN + 15 

PEAD 3 em zona medianamente urbana 

Existência de trabalhos 
especiais 

CPEAD= 0.2096 х DN + 16 

PEAD 3 em zona predominantemente urbana CPEAD= 0.2331 х DN + 46 

FFD 1 CFFD= 0.00081 х DN2 + 0.3245 х DN + 15 

Ramais de 
Ligação 

Domiciliários 
PEAD 3 em zona medianamente urbana Diâmetro Nominal, DN 

(mm) 

CPEAD= 0.8997 х DN + 166 

PEAD 3 em zona predominantemente urbana CPEAD= 0.7872 х DN + 244 
 

Legenda: 1 Ferro Fundido Dúctil   2 Policloreto de vinilo   3 Polietileno de Alta Densidade 
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Anexo IV. Funções de Custo Unitário de Construção expressas em termos dos Parâmetros Característicos para cada Componente do Sistema de Gestão de Águas Residuais e Pluviais 

(Adaptado de: Dídia, et al., 2018) 

Elementos  Tipo Custos de construção/Material Função de Função de custo 

Estações 
elevatórias  

Tipo I 

Construção civil, Ccc 

Potência hidráulica do 
escoam, Pe (kW) 

Ccc = 14422 х Pe-0.848 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 36289 х Pe-0.929 

Tipo II 

Construção civil, Ccc Ccc = 25320 х Pe-0.619 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 46873 х Pe-0.506 

Tipo III 

Construção civil, Ccc Ccc = 32681 х Pe-0.481 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 58724 х Pe-0.484 

Estação de 
Tratamento 
(ETAR)  

Compactas 

Construção civil, Ccc 

Habitante equivalente 
servido, P (Hab.) (capacidade 

de tratamento) 

Ccc = 31070 х P-0.869 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 3814 х P-0.480 

Leito de macrófitas (LM) com 
recirculação de efluente 

Construção civil, Ccc Ccc = 75470 х P-0.860 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 69853 х P-0.996 

Leito de macrófitas (LM) sem 
recirculação de efluente 

Construção civil, Ccc Ccc = 75470 х P-0.860 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 3299 х P-0.580 

Leito percolador (LP) 

Construção civil, Ccc Ccc = 24565 х P-0.694 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 96716 х P-0.9989 

Lamas ativadas em arejamento 
convencional (LAAC) 

Construção civil, Ccc Ccc = 3038 х P-0.349 

Ce = 63117 х P-0.622 
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Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Lamas ativadas em arejamento 
prolongado (LAAP) sem desinfeção 
com desidratação de lamas no 
local 

Construção civil, Ccc Ccc = 11731 х P-0.532 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 9733 х P-0.509 

Lamas ativadas em arejamento 
prolongado (LAAP) sem desinfeção 
sem desidratação de lamas no 
local 

Construção civil, Ccc Ccc = 45610 х P-0.781 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 62324 х P-0.895 

Lamas ativadas em arejamento 
prolongado (LAAP) com desinfeção 

Construção civil, Ccc Ccc = 4895 х P-0.415 

Equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas, Ce 

Ce = 19063 х P-0.552 

Emissários  
Gravíticos 

FFD 1 em vala 

Diâmetro Nominal, DN (mm) 

CFFD_vala= 0.000033 х DN2 + 0.4622 х DN + 25 

FFD 1 em travessia CFFD_trav= 0.000067 х DN2 + 0.421 х DN + 10 

PEAD 3 CPEAD= 0.00041 х DN2 + 0.1997 х DN + 25 

PPc 4 /PVC 2 CPPc/PVC= 0.000028 х DN2 + 0.2021 х DN + 25 

Submarinos PEAD 3 CPEAD= 2.766 х DN + 253 

Condutas  Elevatórias 

FFD 1 
Diâmetro Nominal, DN (mm) 

CFFD= 0.6732 х DN + 15 

PEAD 3 CPEAD= 0.00059 х DN2 + 0.1043 х DN + 15 

PVC 2 Tipo de pavimento CPVC= 0.1993 х DN + 15 

Coletores 
gravíticos 

Domésticos 
FFD 1 Diâmetro Nominal, DN (mm) CFFD= 0.3543 х DN + 25 

PPc 4/ PVC 2 Tipo de pavimento CPPc/PVC= 0.06946 х DN + 25 

Pluviais 
Betão Diâmetro Nominal, DN (mm) CBetão= 0.00023 х DN2 - 0.03429 х DN + 30 

PPc 4 Tipo de pavimento CPPc= 0.00012 х DN2 + 0.06843 х DN + 30 

Ramais de 
ligação 

Domiciliários PPc 4/ PVC 2 Diâmetro Nominal, DN (mm) CPPc/PVC= 1.397 х DN + 38 

 

Legenda: 1 Ferro Fundido Dúctil   2 Policloreto de vinilo   3 Polietileno de Alta Densidade   4 Polipropileno corrugado 
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Anexo V. Custo total de Construção de Infraestruturas Verticais do Sistema de AA (Adaptado de: Dídia, et al., 2018) 

Elementos Tipo 
Domínio de 
aplicação 

Custo total (103€) Elementos Tipo 
Domínio de 
aplicação 

Custo total (103€) 

Captações 

Superficiais em 
rio 

Pe < 2 115.3 

Reservatórios 

Apoiados 

V < 40 47.7 

2 < Pe < 30 (Ccc + Ce) х Pe 40 < V < 18000 (Ccc + Ce) х V 

Pe > 30 7.9 х Pe V > 18000 0.094 х V 

Superficiais em 
albufeira por 
jangada 

Pe < 20 163.4 

Apoiados com 
EE associada 

V < 40 e Pe < 0.7 
V = 40 m3 e Pe = 0.7kW 

20 < Pe < 230 (Ccc + Ce) х Pe (Ccc + Ce) х 40 х 0.7 

Pe > 230 3.296 х Pe 
V < 40 e 0.7 ≤ Pe  

≤ 1000 

V = 40 m3 e Pe pret 

Subterrâneas 
(Fase I) 

Pp < 50 25.2 (Ccc + Ce) х 40 х Pe pret 

50 < Pp < 500 Cu х Pp 
V < 40 e Pe > 1000 

V = 40 m3 e Pe = 1000kW 

Pp > 500 0.176 х Pp (Ccc + Ce) х 40 х Pe pret 

OU V > 7000 e Pe < 
0.7 

V = 7000 m3 e Pe = 0.7kW 

Vp < 10 30.5 (Ccc + Ce) х V pret х 0.7 

10 < Vp < 80 Cu х Vp V > 7000 e 0.7 ≤ 
Pe ≤ 1000 

V = 7000 m3 e Pe pret 

Vp < 80 0.958 х Vp (Ccc + Ce) х V pret х Pe pret 

Subterrâneas 
(Fase II) 

Pe < 10 39.2 
Pe > 1 000 

V = 7000 m3 e Pe = 1 000 kW 

10 < Pe < 150 (Ccc + Ce) х Pe (Ccc + Ce) х V pret х Pe pret 

Pe > 150 1.505 х Pe 40 ≤ V ≤ 7 000 e 
Pe < 0.7 

V pret e Pe = 0.7 kW 

Estações de 
Tratamento  

(ETA) 

Tipo I 
 

Q < 15 163.8 (Ccc + Ce) х V pret х 0.7 

15 < Q < 600 (Ccc + Ce) х Q 40 ≤ V ≤ 7 000 e 
Pe > 1 000 

V pret e Pe = 1 000 kW 

Q > 600 1082 х Q (Ccc + Ce) х V pret х Pe pret 

Tipo II com pré-
ozonização 

Q < 20 2166.7 

Elevados 
V < 100 e h < 15 

V = 100 m3 e h = 15 m 

20 < Q < 500 (Ccc + Ce) х Q Ccc = 105.5 e Ce = 29.5 

Q > 500 11 х Q V = 100 m3 e h pret 
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Tipo II sem pré-
ozonização 

Q < 20 1249.4 V < 100 e 15 ≤ h ≤ 
30 

Ccc = 566.7 х 1000.487 х h1.102 

20 < Q < 250 (Ccc + Ce) х Q Ce = 240.3 х 1000.84 х h0.348 

Q > 250 10.8 х Q 

h > 30 

V = 100 m3 e h = 30 m 

Tipo III * * 

Ccc = 226.5 х (h/30) e Ce = 37.6 х 
(h/30) 

V > 500 e h < 15 

V pret e h = 15 m 

Ccc = 566.7 х V0.487 х 151.102 

Estações elevatórias 

Pe < 0.19 31.1 Ce = 240.3 х V0.84 х 150.348 

0.19 < Pe < 500 (Ccc + Ce) х Pe 

V > 500 e 15 ≤ h ≤ 
30 

V = 500 m3 e h pret 

Pe > 500 1.5 х Pe 
Ccc = 566.7 х 5000.487 х h1.102 х 

(V/500) 

 

 

  
 Ce = 240.3 х 5000.84 х h0.348 х 

(V/500) 

   

V > 500 e h > 30 

V = 500 m3 e h = 30 m 

   Ccc = 496.1 х (V/500) х (h/30) 

 

 
  Ce = 145.2 х (V/500) х (h/30) 

  
100 ≤ V ≤ 500 e h 

< 15 

V pret e h = 15 m 

 
  Ccc = 566.7 х V0.487 х 151.102 

  Ce = 240.3 х V0.84 х 150.348 

 

  

100 ≤ V ≤ 500 e h 
> 30 

V pret e h = 30 m 

 
 

Ccc = 566.7 х V0.487 х 301.102 х 
(h/30) 

  
 Ce = 240.3 х V0.84 х 300.348 х 

(h/30) 
 

Legenda: Ccc – Custo de Construção Civil; Ce – Custo de de Equipamento eletromecânico e instalações elétricas; Cu – Custo unitário; h – Altura do fuste; Pe – Potência do escoamento; Pp – Profundidade de 

perfuração; Pret – Pretendido; Q – Caudal tratado; V – Volume; Vp – Volume de perfuração. Unidades: h – m; Pe – kWh; Pp – m; Q – m3/dia; V e Vp – m3 
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Anexo VI. Custo total de Construção de Infraestruturas Verticais do Sistema de Gestão de AR e Pluviais (Adaptado de: Dídia, et al., 2018) 

Elementos Tipo Domínio de aplicação Custo total (103€) Elementos Tipo 
Domínio de 
aplicação 

Custo total (103€) 

Estação de 
Tratamento 
(ETAR) 

Compactas 

P < 200 122.2 

Estações 
elevatórias 

Tipo I 

Pe < 0.17 43 

200 < P < 1000 (Ccc + Ce) х P 0.17 < Pe < 20 (Ccc + Ce) х Pe 

P > 1000 0.216 х P Pe > 20 3.3 х Pe 

LM com recirculação 
de efluente 

P < 100 215 

Tipo II 

Pe < 0.31 42.5 

100 < P < 1000 (Ccc + Ce) х P 0.31 < Pe < 100 (Ccc + Ce) х Pe 

P > 1000 0.271 х P Pe > 100 6.1 х Pe 

LM sem recirculação 
de efluente 

P < 100 166.6 

Tipo III 

Pe < 3.4 172.1 

100 < P < 500 (Ccc + Ce) х P 3.4 < Pe < 450 (Ccc + Ce) х Pe 

P > 500 0.45 х P Pe > 450 4.8 х Pe 

LP 

P < 200 221.6     

200 < P < 1000 (Ccc + Ce) х P     

P > 1000 0.301 х P     

LAAC 

P < 40000 6474.9     

40000 < P < 320000 (Ccc + Ce) х P     

P > 320000 0.06 х P     

LAAP sem 
desinfeção com 
desidratação de 
lamas no local 

P < 400 378.1     

400 < P < 65000 (Ccc + Ce) х P     

P > 65000 0.067 х P     

LAAP sem 
desinfeção sem 
desidratação de 
lamas no local 

P < 400 284.6     

400 < P < 2000 (Ccc + Ce) х P     

P > 2000 0.188 х P     

LAAP com 
desinfeção 

P < 1500 857.7     

1500 < P < 160000 (Ccc + Ce) х P     

P > 160000 0.06 х P     

Legenda: Ccc – Custo de Construção Civil; Ce – Custo de de Equipamento eletromecânico e instalações elétricas; P – População; Pe – Potência do escoamento. Unidades: P – Hab.; Pe – kWh;.
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Anexo VII (Parte 1). Folhas de preenchimento para obtenção de Custos de Investimento do Sistema AA 

(azul) 

 

Anexo VI (Parte 2) – Folhas de preenchimento para obtenção de custos de construção do sistema AA 

(azu  

Anexo VI (Parte 2) – Folhas de preenchimento para obtenção de custos de construção do sistema AA 

(azu  

Anexo VI (Parte 2) – Folhas de preenchimento para obtenção de custos de construção do sistema AA 

(azu  
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Anexo VII (Parte 2). Folhas de preenchimento para obtenção de Custos de Investimento do Sistema AA 

(azul)   



93 
 

Anexo VIII. Folhas de preenchimento para obtenção de Custos de Exploração do Sistema AA (azul) e Sistema SAR (verde)  
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Anexo IX. Tutorial  

 

1. Selecionar a folha de preenchimento consoante o pretendido: encargos de investimento (“Preench_Custos_AA_Inv”) e (“Preench_Custos_AR_Inv”) ou de exploração 

(“Preench_Custos_AA_O&M”) e (“Preench_Custos_AR_O&M”). 

Adicionar os valores dos parâmetros característicos das infraestruturas a considerar para cada sistema (AA e AR), com especial cuidado em relação ao domínio de aplicação de cada 

parâmetro característico. 
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2. Após o preenchimento, premir o botão com indicação “Calcular” (colocado no fim da tabela de preenchimento para cada conjunto de infraestruturas: lineares e verticais) que executará uma 

função (Macro) para obtenção dos custos unitários para cada componente, automaticamente serão preenchidos todos os campos nas folhas de Resultados (“Result_AA”) e (“Result_AR”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


