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RESUMO 
 

De acordo com a ONU, existem cerca de mil milhões de pessoas sem acesso a 

saneamento, i.e. recorrendo à prática da defecação a céu aberto (UN Secretariat, 2013), a 

maioria dos quais em zonas rurais de países em desenvolvimento com poucos recursos 

financeiros. A adopção de sistemas de saneamento local de custo reduzido é uma estratégia 

para conseguir minimizar esta situação, sendo que o principal objectivo desta dissertação 

consiste em contribuir para a criação de um guia simplificado de apoio à decisão, permitindo 

facilitar a implementação deste tipo de sistemas. A dissertação começa por caracterizar os 

diferentes tipos de saneamento local de custo reduzido, seguindo-se a análise dos critérios de 

qualidade de descarga de efluentes e dos condicionantes principais à implementação destes 

sistemas. Com esta informação, uma metodologia que permite separar soluções “a seco” e 

soluções “a água”, e escolher o tipo de disposição final de efluentes.  

Com esta dissertação, amplia-se a literatura disponível em Português neste domínio, 

permitindo que comunidades sem saneamento, em locais como o Brasil ou alguns países 

Africanos, tenham um conhecimento mais acessível sobre este tipo de sistemas. Outro aspecto 

importante desta dissertação prende-se com a contribuição para metodologias que facilitem o 

processo de decisão, de modo a permitir decisões mais rápidas. 

Palavras-chave: saneamento rural, países em desenvolvimento, guia de apoio à 

decisão, optimização. 
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ABSTRACT 
 

According to the UNO, there are one billion people without access to sanitation (UN 

Secretariat, 2013), practicing open defecation, mostly in rural areas in developing countries 

where financial recourses are not abundant. The implementation of low-cost on-site sanitation 

systems is a strategy to mitigate this situation, with this dissertation being focused on the 

creation of a simplified guide in order to facilitate the implementation of this type of systems. 

The dissertation starts by describing the different types of low-cost on-site sanitation systems, 

followed by the analysis of the effluent discharge quality criteria and the analysis of the major 

constraints to the implementation of these systems. With this information in mind, two formulas 

meant to support the decision-making process were created, one allowing for the separation of 

“dry” and “wet” solutions, and another for the selection of the type of final disposal of the 

effluents. 

This dissertation managed to increase the amount of scientific literature in Portuguese, 

allowing for communities without sanitation in places like Brazil or some African countries to 

have more reliable information about this type of sanitation systems. Another important aspect 

of this dissertation relates to the application of simplified formulas capable of optimizing the 

decision-making process and hence making it easier, allowing for faster decisions to be made. 

Key-words: rural sanitation, developing countries, decision-making support guide, 

optimization. 
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1 – Introdução 

1.1 – Enquadramento do tema 
O saneamento constitui uma prática relativamente antiga, estando documentada desde 

pelo menos o começo da história escrita, sendo que todas as civilizações antigas, como a 

civilização do Vale do Indo ou a Romana (ver Figura 1.1), dedicavam recursos consideráveis 

de modo a alcançar níveis de saneamento mínimos para os seus habitantes. Nos tempos 

modernos, o saneamento voltou a um lugar de destaque, sendo um dos parâmetros mais 

importantes de desenvolvimento de um país.  

 

Figura 1.1: Latrina em Harapa, no Paquistão (à esquerda) (Kenoyer, 2004); Latrinas colectivas 
romanas em Óstia, Itália (à direita) (Obfusco, 2004). 

A conferência do milénio em Nova Iorque, na sede da ONU no ano 2000 contribuiu, 

também, para colocar na agenda preocupações com abastecimento de água e saneamento às 

populações mais carenciadas. Esta cimeira ficou para a história como um marco na defesa de 

um mundo mais justo e igualitário, ao definir 8 grandes objectivos mundiais a serem 

alcançados até ao ano de 2015. Os 8 objectivos aprovados nesta Cimeira foram os seguintes: 

 

Figura 1.2: Os objectivos do milénio da ONU (Crispim, 2011). 

O objectivo 7, que visa garantir a sustentabilidade ambiental, inclui uma redução em 

50% da proporção de pessoas sem acesso a água potável. Desde 1990, o relatório de 2013 

declara que este ‘sub-objectivo’ já foi ultrapassado, graças ao aumento em 2,1 mil milhões no 
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número de pessoas com acesso a água potável. No entanto, o relatório realça que continuam a 

existir cerca de 768 milhões de pessoas sem acesso a água potável, dos quais cerca de 83%, 

cerca de 636 milhões de pessoas, vivem em zonas rurais, especialmente na África Subsariana 

e no Sul da Ásia. Simultaneamente, é realçada a preocupação com a qualidade de muitas 

origens de água potável, sendo estimado que o número de pessoas sem acesso a água 

potável seja duas a três vezes superior às estatísticas oficiais devido a origens de água 

poluídas. A proporção de pessoas a utilizarem águas superficiais, como rios e lagos, para 

abastecimento de água desceu de 6% em 1990 para 3% em 2011, existindo, no entanto, ainda 

cerca de 180 milhões de pessoas nessas condições. 

O acesso a saneamento insere-se também no Objectivo 7, visando a redução para 

metade da proporção de população sem acesso a saneamento básico, entre 1990 e 2015. De 

acordo com o último relatório da ONU de 2013 sobre os progressos alcançados, 1,9 mil 

milhões de pessoas passaram a ter acesso a saneamento básico, sendo necessário estender 

esse acesso a mais mil milhões de pessoas para atingir o objectivo de 75% da população 

mundial com acesso a saneamento básico, um aumento considerável em relação aos cerca de 

50% de 1990, o ano base a partir do qual se estabeleceram os 8 objectivos do milénio. O 

mesmo relatório realça a redução na prática da defecação a céu aberto, com a proporção da 

população mundial a recorrer a esta prática a ser reduzida de 24% para 15%. No entanto, 

ainda existem cerca de mil milhões de pessoas a defecar a céu aberto, fruto da falta de acesso 

a saneamento básico por parte destas pessoas, especialmente em zonas rurais da África 

Subsariana (Figura 1.3) e da Ásia do Sul. 

 

Figura 1.3: Percentagem de acesso a saneamento em zonas rurais em África (WHO/UNICEF JMP, 
2012). 

Do relatório de 2013 sobre os progressos mundiais em prol dos objectivos do milénio 

compreende-se que o acesso a água potável e a saneamento básico estão intimamente 

ligados. Garantir a qualidade dos recursos hídricos em zonas rurais é da maior importância, 

dado o elevado número de pessoas que habitam essas zonas dos países em desenvolvimento 
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que dependem dos recursos hídricos existentes nas suas localidades para o abastecimento de 

água. Visto que a grande origem de contaminação dos recursos hídricos em zonas rurais 

desses países são os dejectos gerados pelos habitantes locais, torna-se essencial garantir um 

tratamento apropriado desses dejectos, prevenindo a contaminação dos recursos hídricos da 

zona. 

A promoção de saneamento básico permite ajudar a atingir outros 2 objectivos do 

milénio, os objectivos 4 e 5, relativos à redução da mortalidade infantil e à melhoria da saúde 

materna, respectivamente. Crianças e grávidas são pessoas mais vulneráveis e susceptíveis 

de contrair doenças e infecções do que a população em geral, sendo que nas zonas rurais, as 

infecções e doenças são muitas vezes provocadas pelo contacto com águas contaminadas por 

dejectos humanos. Desta forma, o alargamento do saneamento às populações mais pobres e 

isoladas nos meios rurais é uma das estratégias a adoptar de modo a alcançar estes dois 

objectivos. 

Outro objectivo do milénio que pode ser beneficiado pelo alargamento do saneamento 

a populações rurais é o objectivo 1. Uma das intenções deste objectivo é a erradicação da 

fome mundial, algo que pode ser promovido pela instalação de sistemas de saneamento que 

permitam a reutilização da urina e das fezes humanas tratadas como fertilizante natural. Ao 

permitir colmatar a falta de fertilizante existente em muitos meios rurais nos países em 

desenvolvimento, a rentabilidade das colheitas é aumentada, melhorando a nutrição dos 

habitantes locais. Populações mais nutridas são mais resistentes a infecções e doenças, 

significando que medidas que minimizem a fome mundial ajudam, simultaneamente, a reduzir o 

impacto causado por infecções e doenças. 

1.2 – Motivação e objectivos 
É no âmbito da contribuição para o alcançar de metas dos objectivos do milénio que se 

insere esta dissertação, ao procurar estabelecer-se, de uma forma facilmente compreensível, 

uma contribuição para um método que permita escolher o saneamento mais apropriado às 

especificidades das zonas rurais dos países em desenvolvimento. Desta forma, há que ter em 

consideração que a generalidade destes locais não estão ligados a uma rede distribuidora de 

energia eléctrica, permitindo implementar apenas os sistemas de saneamento que não façam 

uso da electricidade para o seu funcionamento. Outra característica prende-se com o tamanho 

reduzido destas populações, sendo compostas por aldeias com apenas algumas centenas de 

habitantes. Nesta dissertação, apenas são incluídas as aldeias com populações até um 

máximo de 250 habitantes, permitindo prestar mais atenção às populações mais pequenas, 

geralmente mais esquecidas dado o seu número reduzido de habitantes e o seu isolamento 

das grandes cidades. Para estas comunidades, o saneamento é realizado com uma melhor 

relação custo-benefício quando se implementam sistemas locais, em detrimento de sistemas 

centralizados. Um sistema de saneamento local difere da maioria do saneamento existente nos 

países desenvolvidos, ao não apresentar uma estrutura centralizada. Nos sistemas locais, 
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todas as etapas são realizadas na proximidade dos utentes, ao invés de centralizar o processo 

numa instalação do tipo ETAR a largos quilómetros de distância da origem dos efluentes, onde 

são tratados efluentes de diversas zonas simultaneamente, tal como se pode observar na 

Figura 1.4. 

 

Figura 1.4: ETAR de Vilamoura com capacidade de tratamento para cerca de 150 000 habitantes 
(GAP, 2009). 

 Finalmente, com esta dissertação, pretende-se aumentar a literatura existente em 

Português nesse domínio, ajudando a dar resposta à procura de informação sobre sistemas de 

saneamento local de custo reduzido por parte de populações cuja língua materna é o 

Português, especialmente no Brasil e em alguns países Africanos. 

1.3 – Estrutura da dissertação 
Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos, começando com o capítulo 1, 

referente à introdução. No capítulo 2 procede-se à caracterização dos diferentes tipos de 

saneamento local, enquanto o capítulo 3 é referente aos critérios de qualidade de descarga dos 

efluentes gerados em sistemas de saneamento com água. No capítulo 4 são analisados os 

critérios gerais de escolha de soluções elegíveis. A formulação ou módulo em Excel que 

permite conhecer o saneamento local mais apropriado dadas as características do local a 

intervencionar é apresentada no Capítulo 5. Finalmente, o Capítulo 6 refere-se à conclusão e 

sugestão de trabalhos futuros. 
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2 – Caracterização de sistemas de saneamento de implantação 

local 
 

2.1 – Introdução 
Os dejectos humanos apresentam determinadas características químicas, físicas e 

biológicas, necessitando, por isso, de diferentes níveis e/ou tipos de saneamento. Um sistema 

de saneamento é, geralmente, composto pelas etapas seguintes: recolha e transporte, 

seguidos do tratamento, reserva e disposição final. Uma etapa adicional dedicada à valorização 

do produto final tem vindo a obter um reconhecimento crescente, à medida que a 

sustentabilidade é incorporada na concepção de saneamento. Deste modo, num sistema de 

saneamento podem referir-se quatro grandes etapas.  

Como primeira etapa, a recolha e o transporte devem ser realizadas por dispositivos 

próximos das instalações sanitárias. A latrina insere-se nestas condições, sendo parte 

integrante duma casa de banho, possibilitando a recolha dos dejectos no próprio local, com 

conforto para o utilizador. Existem vários tipos de latrinas, consoante o nível de conforto 

desejado pelos utilizadores ou o propósito de separar a urina das fezes, para reutilização 

posterior. As latrinas analisadas neste capítulo estão divididas em latrinas a seco, que não 

utilizam água no seu funcionamento, e latrinas com água, em que esta é utilizada no 

autoclismo.  

As latrinas a seco permitem o tratamento parcial ou total das fezes, a componente dos 

dejectos que apresenta maiores riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. O grau 

de tratamento efectuado depende da existência ou não de compostagem, sendo que as latrinas 

que permitem a ocorrência de compostagem apresentam um nível de tratamento das fezes 

superior. Nas residências equipadas com estas latrinas, os efluentes gerados pelas restantes 

actividades domésticas, denominados de águas cinzentas por não incluírem excreta (urina e 

fezes) na sua constituição, são encaminhados para sistemas de drenagem locais, dado que 

não representam um risco considerável para o meio ambiente nem para a saúde humana. Os 

tipos de latrina a seco analisados neste capítulo são os seguintes: 

- Latrina melhorada; 

- Latrina melhorada ventilada; 

- Latrina ecológica. 

Para as residências equipadas com latrinas com água é necessário proceder ao 

tratamento dos efluentes domésticos produzidos pela utilização deste tipo de instalação, visto 

que o elevado teor em água não permite a decomposição fácil dos dejectos. Estes efluentes 

incluem a urina e as fezes diluídas em água encaminhadas pelas latrinas, assim como as 

águas cinzentas geradas pelas restantes actividades domésticas. Neste caso, como os 
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efluentes domésticos incluem os dejectos gerados pelo agregado familiar, são denominados 

por águas negras. Nestas habitações, todos os efluentes domésticos são encaminhados para o 

mesmo reservatório, tipicamente uma fossa séptica, seguidos de uma etapa seguinte de 

tratamento e disposição final. As latrinas com água examinadas nesta dissertação são as 

seguintes: 

- Latrina com autoclismo manual; 

- Latrina com autoclismo de cisterna. 

Após o armazenamento dos efluentes domésticos em fossas sépticas, procede-se à 

etapa seguinte, em que se conclui o tratamento e se descarregam os efluentes tratados para o 

meio ambiente. Existem diferentes alternativas de disposição final dos efluentes tratados, 

nomeadamente o solo, linhas de água e a atmosfera.  

 O solo é utilizado como meio de disposição final graças às suas propriedades de 

purificação, reduzindo os níveis de organismos patogénicos presentes nos efluentes para 

patamares seguros para o meio ambiente e para a saúde humana, à medida que o efluente 

atravessa as diferentes camadas do solo. Ao longo deste processo, o efluente vai sendo 

purificado por acção dos microrganismos presentes no solo, assim como pela capacidade de 

absorção das partículas minerais, ocorrendo a remoção de poluentes e organismos 

patogénicos, passo essencial antes do efluente contactar com recursos hídricos. 

 As linhas de água são utilizadas como local de descarga de efluentes domésticos 

previamente tratados devido à simplicidade que um procedimento deste género apresenta. 

Após a purificação do efluente, este apenas tem de ser encaminhado por um sistema de 

drenagem até à linha de água mais próxima, permitindo recarregar os recursos hídricos do 

local onde se implementa este tipo de solução. 

 A atmosfera é utilizada como meio de disposição final de efluentes domésticos 

purificados em zonas do globo com climas áridos e quentes. Nestas regiões, as taxas de 

evapotranspiração são suficientemente elevadas para permitir essa situação. Este método de 

disposição final é simples de implementar, sendo apenas necessário permitir que o efluente 

seja aquecido pela energia solar de modo a apresentar resultados satisfatórios.  

Os diferentes tipos de sistemas de tratamento e disposição final aproveitam as 

potencialidades que o solo, as linhas de água e a atmosfera apresentam. No entanto, nem 

todos os sistemas utilizam os 3 meios para a disposição final, podendo utilizar 2 ou apenas 1 

dos meios acima mencionados. Nesta dissertação serão analisados os seguintes sistemas de 

tratamento e disposição final: 

- Fossa séptica 

- Trincheira de infiltração 
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- Poço absorvente 

- Filtro de areia enterrado 

- Filtro de areia superficial 

- Zona húmida construída de fluxo superficial 

- Zona húmida construída de fluxo subsuperficial horizontal 

- Aterro filtrante 

- Plataforma de evaporação 

As diferentes opções existentes para cada etapa serão abordadas em seguida na 

secção seguinte, seguindo a mesma linha de pensamento utilizada nesta introdução ao 

capítulo, abordando primeiro as latrinas a seco, seguindo-se as latrinas com água e terminando 

com a análise aos sistemas de tratamento e disposição final. Por fim, no final do capítulo existe 

uma secção dedicada à reutilização dos produtos gerados pelo tratamento. 

 

2.2 – Recolha e reserva 

2.2.1 – Latrina melhorada 

Caracterização  

Uma latrina melhorada é uma instalação no qual o utente obtém um nível elevado de 

privacidade através da existência de uma estrutura montada sobre a fossa de armazenamento, 

tal como se pode observar na Figura 2.1. Dentro da estrutura existe uma abertura para a fossa, 

com uma área suficiente para permitir a passagem dos dejectos mas impedir que crianças 

caiam no interior da fossa. Os materiais de construção da estrutura são variáveis, podendo ser 

de madeira ou de palha, entre outros, consoante os materiais existentes no local. Desta forma 

possibilita-se uma adopção mais alargada destas latrinas. Dentro da fossa ocorre a 

decomposição da matéria orgânica, ao passo que a parte liquida escoa para o subsolo 

adjacente. Estas latrinas podem não ser uma opção muito popular, dado o risco de ocorrência 

de maus odores e moscas no interior das instalações. 
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Figura 2.1: Latrina melhorada (à esquerda); Latrina melhorada com fonte de água para lavar as 
mãos (à direita) (MIT, s.d.). 

Dimensionamento 

 A fossa de armazenamento não deve ter menos de 2 metros de profundidade, 

permitindo um longo tempo de utilização, no mínimo 15 anos de funcionamento, mas podendo 

chegar até 30 anos. A profundidade máxima da fossa não deve ser superior a 3 metros, de 

modo a não entrar em contacto com o nível freático. A fossa deve ser utilizada até se atingir 0,5 

metros abaixo da cota do chão, de modo a permitir a cobertura da fossa por uma camada de 

terra para impedir que as pessoas contactem com o interior da fossa. O diâmetro mínimo da 

fossa deve ser de 1,5 metros, se tiver secção circular, e o formato escolhido da fossa pode ser 

o cilíndrico, de modo a maximizar a estabilidade da estrutura, tal como se exemplifica na Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2: Esquema de uma fossa cilíndrica (Teunissen, s.d.). 

Pré-requisitos 

Estas instalações não devem ser construídas em locais com nível freático elevado, 

solos pouco permeáveis ou a menos de 30 metros de origens de água para consumo humano. 

Zonas com elevada probabilidade de inundação não são indicadas para estas latrinas dado 

que a inundação inviabilizaria o funcionamento adequado das instalações. A fossa deve ser 
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construída de maneira a possibilitar um acesso fácil, permitindo uma recolha eficaz das lamas 

acumuladas. No caso em que apresenta paredes impermeáveis, pode ser aplicada nos locais 

sensíveis acima referidos. As lamas acumuladas devem ser manuseadas com cuidado de 

modo a evitar riscos para a saúde pública. De modo a favorecer a compostagem dos dejectos, 

é necessário adicionar uma mistura de solo e cinzas após cada utilização. 

Águas cinzentas não devem ser despejadas na fossa e as instalações devem estar 

preparadas para impedir a entrada de água das chuvas, o que levaria a fossa a encher mais 

rapidamente. Estas latrinas necessitam de um lavatório adjacente para lavar as mãos, que 

deve este estar ligado a um sumidouro ou trincheira filtrante.  

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.1 sumarizam-se as vantagens e desvantagens deste tipo de instalações, 

facilitando uma compreensão mais fácil das potencialidades deste sistema. 

Quadro 2.1: Vantagens e desvantagens de uma Latrina melhorada. 

Latrina melhorada 

Vantagens Desvantagens 

 Baixo custo de investimento e 
operação 

 Construção e reparação locais 

 Fugas reduzidas de efluente  

 Uso muito reduzido de água 

 Produz material fertilizante 
através de compostagem 

 Existência de mau odor e moscas 

 Transporte regular das lamas para 
sistema de tratamento, no caso 
sem compostagem 

 Necessário adicionar solo e cinza 
após cada utilização de modo a 
ocorrer a compostagem 

 Compostagem demora tempo 
considerável 

 Água cinzenta ou objectos não 
devem ser despejados na latrina, 
apenas urina e fezes 

 Não apropriada em locais com 
riscos de inundação 

 

Custos  

Estas latrinas apresentam custos de investimento, de operação e manutenção 

reduzidos, sendo acessíveis mesmo para as comunidades mais carenciadas, facilitando a sua 

adopção. Os valores disponibilizados pela organização Africana Sheqafrica (Furter, 2011) 

indicam cerca de 150€ para os custos de investimento, enquanto os custos de operação e 

manutenção se situam entre os 2€-10€ por ano, sendo maioritariamente relativos aos custos de 

esvaziamento do reservatório. 
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2.2.2 – Latrina melhorada ventilada 

Caracterização 

Uma latrina melhorada ventilada consiste numa estrutura montada com uma sanita no 

seu interior, exemplificada na figura 2.3, existindo uma fossa por baixo da instalação de modo a 

recolher os dejectos humanos, com ventilação proporcionada por um tubo permitindo o escape 

dos maus odores da fossa sem causar incómodo para quem circula nas redondezas das 

instalações. Com o objectivo de minimizar o incómodo causado por maus odores e moscas no 

interior da latrina existe uma tampa na sanita, bloqueando o contacto com o interior da fossa e 

um tubo de ventilação com uma rede, permitindo o escape dos gases para fora da fossa. Os 

dejectos acumulados são decompostos por processos biológicos, ao passo que a parte liquida 

escoa por acção da gravidade para o solo vizinho. Quando a fossa enche ou está prestes a 

encher, as lamas acumuladas são recolhidas podendo ser necessário um processo de 

tratamento adicional antes de serem reutilizadas como composto ou serem encaminhadas para 

disposição final. Enquanto uma fossa é utilizada a outra mantém-se fechada, sendo aberta 

quando a fossa em funcionamento enche. A sanita deve ser construída de maneira a ser 

facilmente montada na abertura da fossa em funcionamento. Cada fossa deve ter o seu tubo 

de ventilação caso a estrutura que cobre a sanita não seja móvel. Estas latrinas têm grande 

aplicabilidade em zonas com dificuldade de acesso a água e com baixa densidade 

populacional, embora apresentem falhas de funcionamento devidas à falta de formação dos 

utentes e a erros de projecto ou construção. 

 

Figura 2.3: Latrina melhorada com ventilação com duas fossas (à esquerda); com apenas uma 
fossa (à direita) (DWAF, 2002). 

Dimensionamento 

O tubo de ventilação deve apresentar um mínimo de 11 cm de diâmetro e um máximo 

de 15 cm. O topo do tubo deve estar 30 cm acima do ponto mais elevado da superestrutura da 

latrina. 
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As fossas neste tipo de latrinas devem ser das mesmas dimensões que as fossas das 

latrinas melhoradas. 

Pré-requisitos 

De modo a prevenir incómodos causados pelos maus odores provenientes do escape 

do tubo de ventilação, estas latrinas não devem estar próximas de construções altas. O solo do 

local deve ser suficientemente poroso para que os líquidos dos dejectos humanos acumulados 

na fossa possam infiltrar. A construção de um reservatório acima da cota de superfície ou a 

impermeabilização da fossa permitem utilizar este sistema sem contaminar as águas 

subterrâneas. Como estas latrinas ficam temporariamente inacessíveis durante o esvaziamento 

da fossa, recomenda-se a construção de duas fossas para cada instalação sanitária, de modo 

a permitir a utilização contínua da latrina. 

Para além destas precauções, este tipo de latrina apresenta também os pré-requisitos 

mencionados para a latrina melhorada. 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.2 sumarizam-se as vantagens e desvantagens de uma latrina melhorada 

ventilada, de modo a facilitar a compreensão das potencialidades destas instalações. 

Quadro 2.2: Vantagens e desvantagens de uma latrina melhorada ventilada. 

Latrina melhorada ventilada 

Vantagens Desvantagens 

 Baixos custos de investimento e 
operação 

  Construção e reparação locais 

 Minimização de maus odores e 
moscas 

 Não usa água, sendo mais 
aplicável em zonas com difícil 
acesso a água 

 Mais confortável para o utilizador 

 Permite a compostagem das 
lamas 

 Transporte das lamas para sistema 
de tratamento no caso sem 
compostagem 

 Necessário adicionar solo e cinza 
após cada utilização, de modo a 
favorecer a compostagem 

 A compostagem demora tempo 
considerável 

 Água cinzenta ou objectos não 
devem ser despejados na latrina, 
apenas urina e fezes 

 Não apropriada em locais 
inundáveis 

Custos  

Os custos de investimento, operação e manutenção são reduzidos, dependendo 

principalmente do local escolhido, assim como dos materiais de construção usados. Este tipo 

de latrina é amplamente acessível mesmo para os mais pobres, de acordo com os dados do 

governo Sul-Africano (DWAF, 2007). O investimento para estas latrinas situa-se entre os 190€-

340€, enquanto os custos de manutenção estão entre os 2-10€ de dois em dois anos. 
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2.2.3 – Latrina com recolha separada de urina ou latrina ecológica 

Caracterização  
Uma latrina com recolha separada de urina consiste numa estrutura montada sobre um 

recipiente construído acima do nível do chão, podendo este ser constituído por um ou dois 

compartimentos onde ocorre a compostagem, com acesso exterior para a remoção do material 

decomposto, sendo exemplificada na figura 2.4. Dentro da latrina existe uma sanita que 

permite separar a urina das fezes. A urina é encaminhada para um reservatório próprio antes 

de ser utilizada como fertilizante ou encaminhada para um sumidouro, onde se infiltra no solo, 

ao passo que as fezes são despejadas no reservatório. A latrina ecológica padrão segue os 

princípios desenvolvidos no Vietname na década de 60, em que as fezes são acumuladas em 

câmaras paralelas localizadas no lado com maior exposição solar, de modo a promover a 

degradação dos microrganismos patogénicos. Um tubo de ventilação permite o escape dos 

gases do reservatório, para conforto dos utilizadores, assim como do vapor de água existente 

promovendo uma compostagem mais rápida. De modo a acelerar este processo, deve 

adicionar-se uma mistura de terra com cinza após cada utilização, permitindo reduzir a 

humidade no interior do reservatório, assim como os maus odores. 

 

Figura 2.4: Latrina com recolha separada de urina ou latrina ecológica. Esquema de latrina 
ecológica com câmaras paralelas (à esquerda) (DWAF, 2002). 

Pré-requisitos 

 Não existem pré-requisitos específicos para este tipo de latrina no que toca à sua 

localização dado que toda a sua estrutura se encontra acima do nível do solo. Deste modo, 

evitam-se limitações à aplicação destas latrinas em zonas com nível freático elevado ou com 

solos pouco permeáveis assim como em zonas de inundação, prevenindo também a 

contaminação das águas subterrâneas  
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No entanto, há algumas considerações a ter em conta no que toca ao seu 

funcionamento. Estas latrinas necessitam de um lavatório adjacente para lavar as mãos ligado 

a um sumidouro para encaminhar os efluentes gerados, assim como para outras águas 

cinzentas geradas pela utilização das instalações, comum às latrinas caracterizadas acima. A 

latrina deve estar construída de modo a prevenir a entrada de águas das chuvas dado que isso 

prejudicaria o bom funcionamento do sistema. As instalações devem dispor de um urinol de 

modo a permitir a recolha separada de urina, quando os utentes são homens. É preferível a 

existência de dois reservatórios ao permitirem um funcionamento da latrina sem interrupções 

durante o esvaziamento de um dos reservatórios. 

Dimensionamento 

As câmaras de armazenamento das fezes apresentam dimensões idênticas às das 

fossas da latrina melhorada. O tubo de ventilação apresenta dimensões semelhantes ao tubo 

da latrina melhorada ventilada. A soleira das latrinas é construída a cerca de 10 cm acima do 

solo, de modo a prevenir inundações. 

Vantagens e desvantagens 

 No Quadro 2.3 apresentam-se as vantagens e as desvantagens da latrina ecológica, 

permitindo compreender facilmente as suas potencialidades. 

Quadro 2.3: Vantagens e desvantagens de uma latrina ecológica. 

Latrina ecológica 

Vantagens Desvantagens 

 Construção e reparação locais 

 Custos de operação reduzidos 

 Não usa água, sendo aplicável em 
zonas com difícil acesso a água 

 Lamas geradas são higienizadas 

 Ausência de maus odores e 
moscas 

 Permite a criação de material 
fertilizante através de 
compostagem 

 Urina aplicável como fertilizante 

 Custos de investimento 
consideráveis 

 Recolha regular de urina e fezes 

 Dificuldade de utilização, 
especialmente por crianças 

 Necessidade de urinol separado 
para os homens 

 Água cinzenta ou objectos não 
devem ser despejados na latrina 

 Necessário adicionar solo e cinza 
após cada utilização de modo a 
ocorrer a compostagem  

Custos  

Os custos de investimento deste tipo de latrina variam entre os 225€-300€ segundo o 

governo Sul-Africano (DWAF, 2002), valores acessíveis mesmo para as famílias com 

rendimentos mais limitados. Os custos de operação e manutenção situam-se entre os 2€-40€ a 

cada 2 ou 3 anos, consoante a disponibilidade dos utentes em esvaziar as câmaras de 

armazenamento. 
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Os custos destas latrinas são parcial ou mesmo totalmente compensados com a 

poupança em fertilizantes químicos, assim como com o aumento do rendimento das colheitas, 

permitindo um rendimento extra com a venda dos seus excedentes. Estes valores variam 

consoante os preços dos fertilizantes químicos e dos preços locais. 

2.2.4 – Latrina com autoclismo manual 

Caracterização 

Uma latrina com autoclismo manual consiste numa estrutura montada nas imediações 

de uma fossa, para onde são encaminhados os efluentes através de tubagem própria. Dentro 

da latrina existe uma sanita com um autoclismo enchido manualmente, exemplificado na figura 

2.5. Antes de cada utilização das instalações é necessário obter água para encher o depósito 

do autoclismo. Após cada utilização descarrega-se o autoclismo, sendo os dejectos arrastados 

pela água para dentro da fossa. De modo a prevenir maus cheiros dentro da latrina, o tubo de 

ligação entre a sanita e a fossa contém uma secção com o formato da letra u, criando uma 

barreira com água que fica presa nessa secção. A fossa de armazenamento pode ser 

constituída por paredes impermeáveis, consoante as características do solo assim o exijam. É 

preferível a construção de dois reservatórios adjacentes à latrina dado que permitem um 

funcionamento da latrina sem interrupções quando se processa o esvaziamento de um dos 

reservatórios. 

 

Figura 2.5: Latrina com autoclismo manual (à esquerda) (DWAF, 2002); visão 3D de uma latrina 
com autoclismo manual (à direita) (DWAF, 2002). 

Pré-requisitos 

A exigência inicial principal para o funcionamento destas latrinas é o fornecimento de 

água para o autoclismo funcionar, geralmente 2,5 litros por descarga. Dado o volume superior 

de dejectos gerados pelo autoclismo, a fossa de armazenamento deve ser esvaziada a cada 1-

3 anos. Este tipo de instalações não é apropriado nos mesmo locais que a latrina melhorada, 

excepto no caso em que a fossa de armazenamento seja impermeável. 
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Tal como nas latrinas anteriores, é necessário um lavatório adjacente para lavar as 

mãos ligado a um sumidouro de água. Águas cinzentas não devem ser despejadas na sanita e 

deve existir um sumidouro ou trincheira filtrante para a sua descarga.  

Dimensionamento 

As fossas deste tipo de latrinas apresentam as mesmas dimensões das fossas da 

latrina melhorada. 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.4 sumarizam-se as vantagens e desvantagens da adopção de uma latrina 

com autoclismo manual. 

Quadro 2.4: Vantagens e desvantagens de uma latrina com autoclismo manual. 

Latrina com autoclismo manual 

Vantagens Desvantagens 

 Construção e reparação locais 

 Custos de investimento reduzidos 
para casos com fossa permeável 

 Ausência de maus odores e 
moscas 

 Utilização de água, sendo pouco 
aplicável em zonas com 
dificuldade de acesso a água 

 Recolha regular dos dejectos para 
tratamento 

 Lamas não higienizadas são 
perigosas para a saúde pública 

 Os custos de investimento e 
operação de uma fossa 
impermeável são elevados 

 Não apropriada em locais sujeitos 
a inundações  

Custos  

Os custos de investimento destas instalações situam-se entre os 150€-265€ de acordo 

com o governo Sul-Africano (DWAF, 2002), valores que aumentam quando se adopta uma 

fossa impermeável. Os custos de operação e manutenção situam-se entre os 10€-25€ por ano 

para o caso em que a fossa é permeável, sendo superiores para uma fossa impermeável.  

2.2.5 – Latrina com autoclismo de cisterna 

Caracterização  

Uma latrina com autoclismo de cisterna consiste numa estrutura montada nas 

imediações de uma fossa, responsável pelo armazenamento dos efluentes gerados. Dentro da 

latrina existe uma sanita com um autoclismo ligado por um tubo a uma cisterna, exemplificado 

na figura 2.6. A cisterna recolhe e armazena água, que é fornecida ao autoclismo para a 

descarga dos dejectos e permite um maior nível de conforto para o utilizador ao ser 

extremamente prático. Estas latrinas são mais apreciadas do que as latrinas com autoclismo 

manual dado que só é necessário puxar a alavanca para se efectuar a descarga. Após cada 

utilização descarrega-se o autoclismo, sendo os dejectos arrastados pela água para dentro da 
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fossa. De modo a prevenir maus odores dentro da latrina, o tubo de ligação entre a sanita e a 

fossa contém uma secção com o formato da letra u, criando uma barreira com água que fica 

presa nessa secção. A fossa de armazenamento pode ser constituída por paredes 

impermeáveis, consoante as características do solo assim o exijam. É preferível a construção 

de dois reservatórios adjacentes à latrina dado que permitem um funcionamento da latrina sem 

interrupções quando se processa o esvaziamento de um reservatório.  

 

Figura 2.6: Latrina com autoclismo de cisterna (DWAF, 2002) e (Wafler & Spuhler, 2010). 

Pré-requisitos 

Para se adoptar este tipo de latrina há que garantir um fluxo constante de água caso 

contrário o sistema deixa de funcionar. 

Este tipo de latrina apresenta os mesmos pré-requisitos que as latrinas melhoradas, 

para além do pré-requisito acima mencionado. 

Dimensionamento 

A fossa de armazenamento apresenta as mesmas medidas que na latrina melhorada. 

 Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.5 apresentam-se as vantagens e as desvantagens deste tipo de 

instalações, de modo a permitir uma compreensão mais fácil das suas potencialidades. 
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Quadro 2.5: Vantagens e desvantagens de uma latrina com autoclismo de cisterna. 

Latrina com autoclismo de cisterna 

Vantagens Desvantagens 

 Construção e reparação locais 

 Muito confortável para os utentes 

 Ausência de maus odores e 
moscas 

 Uso de água, sendo pouco 
aplicável em zonas com difícil 
acesso a água 

 Transporte regular das lamas 
geradas 

 Os custos de investimento e 
operação de uma fossa 
impermeável são elevados 

 Lamas não higienizadas são 
perigosas para a saúde pública 

 Não aplicável em zonas de 
inundação 

 Produção de quantidades 
elevadas de efluentes 

Custos 

Os custos deste tipo de instalação são superiores aos custos da latrina com autoclismo 

manual. De acordo com dados calculados pelo governo Sul-africano (DWAF, 2002), os custos 

de investimento situam-se entre os 150-375€, enquanto os custos de operação e manutenção 

são cerca de 50€ por habitação e por ano. 

2.2.6 – Sistema de dreno 

Caracterização 

Um sistema de dreno permite a recolha e dispersão de águas cinzentas, que pode 

incluir valetas desde a origem das águas cinzentas até ao local de infiltração, sendo de fácil 

construção e manutenção. A dispersão é feita por difusores colocados no compartimento de 

recolha das águas cinzentas (ver Figura 2.7). Os efluentes provêm geralmente de lavatórios, 

chuveiros ou tanques para lavar a loiça ou a roupa.  

 

Figura 2.7: Sistema de dreno para águas cinzentas (à direita) (Omick & Mast, 2008); centro de 
distribuição (à esquerda) (Omick & Mast, 2008). 
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Pré-requisitos 

Os sistemas de dreno estão tecnicamente preparados para receber apenas águas 

cinzentas, não podendo ser utilizados como sistema de saneamento de efluentes de casa de 

banho nem resíduos sólidos. Locais com tendência para sofrerem inundações não se adequam 

para receber um sistema de dreno dado que o excesso de água impede o normal 

funcionamento do sistema. De modo a prevenir a contaminação das águas subterrâneas, o 

local de infiltração deve conter solo suficientemente poroso para permitir a passagem da água 

e estar a mais de 30 metros da fonte de água potável mais próxima. 

Dimensionamento 

O diâmetro do dreno não deve ser inferior a 2,5 cm de modo a evitar o entupimento dos 

tubos, enquanto o comprimento dos tubos varia, consoante as características locais. 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.6 sumarizam-se as vantagens e desvantagens de um sistema de dreno. 

Quadro 2.6: Vantagens e desvantagens de um sistema de dreno. 

Sistema de dreno 

Vantagens Desvantagens 

 Custos de investimento e 
operação reduzidos 

 Construção e reparação locais 

 Pouca área utilizada 

 Risco de contaminação das águas 
subterrâneas se o nível freático 
for elevado 

Custos 

Estes sistemas apresentam custos de construção e manutenção reduzidos, sendo 

aplicáveis mesmo pelas comunidades mais carenciadas. 

2.3 – Reserva/tratamento com água – Fossa séptica 

Caracterização 

Uma fossa séptica, tal como se observa na figura 2.8, consiste num tanque para onde 

são direccionados os efluentes domésticos a tratar. O principal objectivo das fossas consiste 

em separar as diferentes fases existentes no efluente inicial (lamas, óleos/gorduras e 

clarificado), processo esse que ocorre por acção da gravidade. Com esta separação reduz-se o 

teor em sólidos no efluente, permitindo a sua disposição num tratamento secundário posterior, 

dado que o efluente gerado por uma fossa séptica não apresenta, em geral, qualidade 

suficiente para ser descarregado no meio ambiente. A utilização de fossas sépticas com mais 

do que um compartimento permite obter um efluente com um teor mais reduzido de sólidos, 

facilitando a etapa seguinte de tratamento. As lamas acumuladas no fundo da fossa e as 

gorduras e os óleos na superfície do clarificado são encaminhados para disposição final, após 

o esvaziamento do tanque. As fossas sépticas podem receber águas cinzentas assim como 

águas negras. Para os casos em que o efluente é constituído apenas por águas negras é 
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aconselhável a construção de uma microfossa séptica, dado apresentar custos mais reduzidos 

e conseguir acumular os caudais gerados de efluente, com a mesma eficiência. 

 

Figura 2.8: Esquema de funcionamento de uma fossa séptica (adaptada de (LRD, s.d.)). 

 

Pré-requisitos 

A adopção de uma fossa séptica exige a criação de um sistema de recolha e 

tratamento das diferentes fases: lamas, gorduras/óleos e efluente. Para o sistema funcionar 

tem de existir um fornecimento de água constante, com um consumo mínimo de cerca de 30 

litros de água por pessoa por dia. Este sistema de armazenamento de efluentes necessita de 

uma área disponível considerável, nunca menos de 5 metros quadrados.  

De modo prevenir a contaminação das águas subterrâneas, as paredes da fossa 

devem ser impermeáveis. Caso contrário, o local escolhido não deve estar a menos de 30 

metros de distância da fonte de água mais próxima, apresentar um nível freático reduzido e 

deve ser constituído por solo pouco permeável.  

Zonas com tendência para sofrerem inundações não devem adoptar este sistema, 

dado que o excesso de água tornaria o sistema inoperacional. O efluente da fossa pode ser 

tratado no local, se o efluente gerado pela fossa séptica for encaminhado para um sistema de 

disposição final, como um poço absorvente, uma trincheira de infiltração, entre outros, que 

serão abordados na secção seguinte. 
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Dimensionamento 

Os valores das diferentes dimensões de uma fossa séptica mencionados nesta secção 

são obtidos do livro Depuração dos esgotos domésticos dos pequenos aglomerados 

populacionais e habitações isoladas, do Professor Álvaro Queiroz de Morais (Morais, 1962). 

Uma fossa séptica deve estar dividida no mínimo em 2 compartimentos, de modo a 

permitir uma decantação mais eficiente dos sólidos em suspensão. Esta medida é valida para 

situações em que menos de 20 pessoas são servidas pela mesma fossa, caso contrário, a 

fossa deve ser composta por 3 compartimentos. 

Consoante o tempo de retenção da fossa, esta pode ser catalogada como de pequena 

ou de grande capacidade. No caso em que o tempo de retenção é de 3 dias, a fossa é 

classificada como de pequena capacidade, ao passo que para tempos de retenção de cerca de 

10 dias a fossa é considerada de grande capacidade.  

A capacidade mínima das fossas para os dois tempos de retenção referidos deve ter 

em conta a grande variação de caudais gerados pelos habitantes servidos. Esta situação é 

mais acentuada para as fossas de pequena capacidade, em que o reduzido número de 

utilizadores apresenta estilos de vida mais semelhantes entre si, gerando picos de caudais em 

determinadas alturas do dia, contrastando com a total ausência de produção de efluentes 

durante grande parte do tempo restante do dia. 

 Para fossas de grande capacidade este problema é menos relevante, dado que quanto 

maior o número de utilizadores, maiores as probabilidades de estes seguirem estilos de vida 

diferentes, permitindo distribuir caudais ao longo do dia. Como tal, fossas de pequena 

capacidade devem apresentar uma capacidade mínima de 3000 l, ao passo que as de grande 

capacidade devem ter uma capacidade mínima de 4000 l. 

As lamas acumuladas no fundo da fossa devem ser recolhidas no mínimo a cada 6 

meses ou, no máximo, a cada 2 anos. 

O formato da fossa não tem impacto significativo no rendimento do processo de 

decantação, podendo ser de forma rectangular ou circular, vista de cima. No entanto, as suas 

dimensões (comprimento, largura e altura) devem seguir alguns critérios. Deste modo, se a 

altura for demasiado elevada em relação aos outros parâmetros, o efluente não será 

devidamente tratado, sendo rapidamente arrastado para a saída da fossa. Para alturas 

demasiado reduzidas, existe o risco de arrastamento das lamas, visto estas estarem a ocupar a 

quase totalidade da fossa.  

Para larguras proporcionalmente elevadas, existe a possibilidade de formação de 

zonas mortas nos cantos da fossa. No caso de a largura ser mínima, a velocidade de 

circulação do efluente será demasiado elevada, impedindo a sedimentação dos sólidos 

suspensos mais finos e leves. Assim, a relação entre o comprimento e a largura deve estar 

entre 3/1 e 5/1. A altura do efluente no interior da fossa deve situar-se entre 1,2-2 metros para 
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fossas de pequena capacidade, ao passo que para fossas de grande capacidade a altura do 

efluente poderá atingir um máximo de 2,25 metros. 

Os diferentes compartimentos da fossa devem apresentar uma capacidade com 

determinadas proporções. Para fossas de 2 compartimentos, o 1º deve ter uma capacidade 

que seja, no mínimo, o dobro da capacidade do 2º compartimento. Para fossas de 3 

compartimentos, o 1º deve ter uma capacidade que seja, no mínimo, igual à dos restantes 

compartimentos, devendo estes apresentar a mesma capacidade entre si, ou seja, ¼ da 

capacidade total.  

Para fossas de pequena capacidade, os tubos de entrada e de saída do efluente 

devem estar mergulhados 30 cm dentro do efluente existente no interior da fossa. Para fossas 

de grande capacidade, a profundidade deve ser de 35 cm. 

As paredes divisórias entre os diferentes compartimentos devem apresentar uma altura 

40 cm acima da linha da superfície do efluente existente no 1º compartimento. 

Cada compartimento deve ter uma abertura superior de modo a permitir um controle 

eficaz das instalações. Estas aberturas devem ser, no mínimo, de 60 cm de diâmetro, 

permitindo a entra de uma pessoa dentro da fossa, caso necessário. 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.7 sumarizam-se as vantagens e desvantagens de uma fossa séptica. 

Quadro 2.7: Vantagens e desvantagens de uma fossa séptica. 

Fossa séptica 

Vantagens Desvantagens 

 Construção e reparação locais 

 Custos de operação reduzidos 

 Previne maus cheiros e moscas 

 Realização de tratamento 
primário 

 Simples de operar 

 Custos de investimento reduzidos 
para uma microfossa  

 Custos de investimento elevados 
para uma fossa 

 Remoção periódica das lamas 
acumuladas no tanque 

 Lamas e efluente necessitam de 
tratamento secundário 

 Necessita de uma fonte constante 
de água  

 Não aplicável em zonas inundáveis 

 Necessidade de espaço 

 Risco de contaminação das águas 
subterrâneas para fossas 
permeáveis 

Custos 

Uma fossa séptica apresenta custos de investimento relativamente elevados, sendo o 

grande entrave à sua adopção por parte de comunidades mais carenciadas. De acordo com os 

dados estimados a partir dos dados da EPA (EPA, 1999), estes valores situam-se na ordem 
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dos 1400€ para um compartimento com cerca de 5,5 m
3
, mais cerca de 75€ anuais para 

manutenção. De modo a ultrapassar esta barreira pode aplicar-se uma microfossa séptica, que 

apresenta custos de investimento menores devido à sua profundidade mais reduzida. 

 

2.4 – Tratamento e disposição final do efluente proveniente de 

fossas sépticas 

2.4.1 – Trincheira de infiltração 

Caracterização 

Uma trincheira de infiltração é um sistema de tratamento e disposição final de efluentes 

clarificados sendo composto por um espaço preenchido por material granuloso, sendo 

apresentada na figura 2.9. No topo deste material existe uma camada de solo com o objectivo 

de proteger o filtro. O efluente a tratar é descarregado no interior do filtro por um tubo perfurado 

que atravessa a parte superior do material poroso. É neste material que ocorre o processo de 

tratamento à medida que é atravessado pelo efluente por acção da gravidade. As partículas 

poluentes são adsorvidas pelo material granuloso ou decompostas pelas bactérias existentes 

no filtro. Este tipo de tratamento permite obter efluentes de qualidade elevada, podendo ser 

descarregados directamente do filtro para o meio ambiente, sendo armazenados nas águas 

subterrâneas ou descarregados em linhas de água. Uma trincheira de areia pode apresentar 

duas formas, a bacia ou vala de drenagem/infiltração, consoante a área ocupada e a 

profundidade da vala escavada. Uma bacia de infiltração é mais extensa mas menos profunda, 

ao passo que uma vala de infiltração apresenta uma profundidade maior mas uma área 

ocupada menor. A vala de drenagem é preferível em locais com pouca área disponível ou com 

custos de terreno elevados. Já a cama de infiltração é mais apropriada em locais com nível 

freático elevado, ao não ser afectada pelo elevado teor em água no solo, para além de 

minimizar os riscos de contaminação das águas subterrâneas. 
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Figura 2.9: Trincheira de areia com tubagem superior (à esquerda) (UNEP, 2000); trincheira de areia 
com tubagem centrada (à direita) (TVSSI, 2009). 

Pré-requisitos 

Este tipo de instalação não se adequa a locais com nível freático elevado (no caso da 

vala), com tendência a sofrerem inundações ou com solos pouco permeáveis à passagem do 

efluente. A distância mínima a manter em relação ao nível freático é de 3,5 metros. As 

trincheiras devem estar no mínimo a 3 metros de distância das habitações e um mínimo de 3 

metros de árvores, evitando que estas penetrem nas instalações devido ao crescimento de 

raízes. De modo a salvaguardar a saúde das populações locais, um filtro de areia não deve 

estar a menos de 30 metros da origem de água mais próxima. A existência de espaço 

suficiente com iluminação solar directa é um factor promotor do bom funcionamento do filtro. 

Dimensionamento 

Os valores para o dimensionamento de uma trincheira de infiltração são referenciados 

a partir da mesma fonte usada para a fossa séptica (Morais, 1962). 

O dimensionamento de uma trincheira de infiltração pode ser feito através do 

conhecimento da velocidade de percolação do efluente no solo circundante à instalação.  

Outro método de dimensionamento de uma trincheira de infiltração consiste na 

avaliação do tipo de solo no local de construção das instalações, dado que solos mais 

compactos necessitam de uma área diferente relativamente a solos mais permeáveis. No 

Quadro 2.8 apresentam-se os valores referentes à área de uma trincheira de infiltração, para 

uma capitação máxima de 100 l/hab/dia.  
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Quadro 2.8: Área aproximada da base de uma trincheira de infiltração, consoante o tipo de solo. 

Tipo de solo Área (m2/hab) 

Areia grossa/godo 1,5 

Areia fina 2 

Argila com elevado teor de areia /godo 3 

Argila com reduzido teor de areia/godo 5 

Argila compacta Não aplicável 

 

Uma trincheira de infiltração deve ter uma capacidade mínima para tratar os efluentes 

domésticos de uma família de 4 pessoas. 

Uma trincheira de infiltração não deve apresentar uma largura na base inferior a 0,3 

metros, nem superior a 0,9 metros, sendo 0,4 metros o valor ideal. Quanto à sua profundidade, 

esta deve situar-se entre 0,5-1 metro(s). A profundidade reduzida permite um arejamento 

melhor do solo das instalações, essencial para o tratamento biológico ocorrer. Por cima da 

trincheira deve existir uma camada de solo protectora com uma espessura mínima de 0,3 

metros, evitando a danificação do sistema por acção do pisoteio e da circulação de veículos. 

No entanto, a circulação de veículos pesados deve ser proibida na área da trincheira. 

As tubagens utilizadas nestas trincheiras podem ser constituídas por betão, 

fibrocimento ou grés, com diâmetro mínimo de 10 cm, enquanto que o comprimento pode variar 

entre 0,3-1 metro(s). O comprimento máximo deve ser inferior a 30 metros, de modo a garantir 

que o efluente é distribuído de forma regular por toda a trincheira. A inclinação da tubagem e 

da base da trincheira não deve ser acentuada, situando-se nos 0,2% a 0,5%, com as 

trincheiras a seguirem as curvas de nível do terreno.  

De modo a permitir um escoamento eficiente do efluente a tratar, os tubos devem estar 

espaçados 5 a 10 mm entre si. A tubagem é colocada sobre uma camada existente sobre a 

base da trincheira de 0,15 m de espessura, constituída por material drenante devidamente 

lavado, como brita, godo ou escórias de 2-5 cm de diâmetro, sendo aconselhável a utilização 

de material de calibre único. Deve-se evitar a utilização de material de calibre reduzido de 

modo a minimizar o risco de colmatagem das instalações.  

Após a colocação da tubagem, a trincheira deve ser preenchida pelo mesmo material 

drenante até uma altura de 5 cm acima do ponto mais elevado da tubagem, seguindo-se uma 

outra camada de 5 cm de palha, feno ou agulhas de pinheiro antes da colocação da camada 

protectora da trincheira. A adição da camada de palha tem como objectivo prevenir a 

penetração de terra nos interstícios do material drenante, assim como a sua colmatagem. Para 

comunidades mais carenciadas, material drenante pode ser substituído por terra, material mais 

economicamente acessível. 
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A adopção de materiais impermeáveis não é aconselhada, ao impedir a ocorrência de 

evaporação, processo parcialmente responsável pela redução da humidade do terreno. 

No Quadro 2.9 apresentam-se os valores para o espaçamento mínimo entre os eixos 

das trincheiras. 

Quadro 2.9: Espaçamento mínimo entre trincheiras. 

Largura da trincheira (metros) Espaçamento entre eixos (metros) 

0,4 1,8 

0,6 2 

0,9 2,3 

 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.10 apresentam-se as vantagens e as desvantagens de uma trincheira de 

infiltração. 

Quadro 2.10: Vantagens e desvantagens de uma trincheira de infiltração. 

Trincheira de infiltração 

Vantagens Desvantagens 

 Manutenção reduzida 

 Efluentes tratados podem ser 
descarregados no meio ambiente 

 Aplicável na maioria dos locais 

 Custos de construção e operação 
reduzidos 

 

 Necessidade de técnicos 
especializados para o projecto e 
construção 

 Necessita de uma fonte constante 
de água 

 Solos compactos impedem o 
funcionamento do filtro 

 Utilização de uma área extensa 
com luz solar directa 

 Risco de contaminação das águas 
subterrâneas se o nível freático 
for elevado 

 Materiais de construção pouco 
disponíveis 

 Não aplicável em zonas de 
inundação ou de declive elevado 

Custos 

As trincheiras de infiltração apresentam custos de investimento relativamente elevados, 

podendo ficar além das capacidades financeiras de algumas comunidades mais carenciadas. 

De acordo com a EPA, os valores para os custos de investimento situam-se entre os 65€ e os 

215€ por m
3
 de efluente tratado, enquanto os custos de manutenção são cerca de 5-10% dos 

custos de investimento. Para trincheiras com dimensões mais reduzidas, com cerca de 34 m
3
, 

os custos situam-se entre os 2.200€ e os 6.300€, enquanto uma trincheira maior, cerca de 68 

m
3
, apresenta custos entre os 5.900€ e os 14.000€, de acordo com os dados da EPA (EPA, 
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1999). A cada 5 a 15 anos a trincheira pode necessitar de medidas de reabilitação, custando 

cerca de 15-20% do investimento inicial. 

2.4.2 – Poço absorvente 

Caracterização 

Um poço absorvente consiste fundamentalmente numa cova feita no solo até à 

profundidade da camada permeável e filtrante, que recebe efluente já clarificado, tal como se 

pode observar na Figura 2.10. À medida que o poço enche, a parte líquida infiltra-se pelas 

paredes do poço para o solo permeável circundante. Para prevenir a contaminação das águas 

subterrâneas o fundo do poço é construído de maneira a ser impermeável, dada a sua 

proximidade com o nível freático. Com o tempo uma camada dura de sólido é formada no 

fundo do poço, que deve ser removida de modo a prevenir a sua acumulação excessiva.  

A implementação de um poço absorvente é recomendada nas situações em que uma 

trincheira de infiltração não é aplicável. Apesar de mais económico que a trincheira no caso de 

solos permeáveis, o risco de contaminação das águas subterrâneas aumenta 

consideravelmente, sendo necessário uma maior monitorização. É aconselhável a construção 

de pelo menos 2 poços, de modo a garantir um funcionamento contínuo do sistema, 

funcionando um dos poços como reserva para quando o outro se encontra em manutenção. 

 

Figura 2.10: Poço absorvente sem acumulação de sólidos (à esquerda) e com acumulação de 
sólidos (à direita) (SepticairAid, s.d.). 

Pré-requisitos 

Os poços absorventes não são aplicáveis em locais com nível freático elevado visto 

que a infiltração do efluente ficaria limitada pelo elevado risco de contaminação das águas 

subterrâneas. O fundo do poço deve estar a uma distância mínima de 25 metros, em relação 



 
 

 
27 

 

ao nível freático. Para locais em que o lençol freático não é usado para captação de água para 

consumo humano, o fundo do poço pode estar a uma distância mínima de 1 metro em relação 

ao nível freático. Os solos próprios para este sistema devem apresentar uma boa taxa de 

infiltração, permitindo a purificação do efluente, mas não devem apresentar falhas/diaclases 

que permitam ao efluente mover-se sem ser purificado pela acção do solo. As fontes de água 

mais próximas devem ficar a mais de 50 metros de modo a prevenir a sua contaminação. 

Locais com tendência para sofrerem inundações não são apropriados, visto que o excesso de 

água afectaria o funcionamento do sistema. Um poço absorvente não deve estar a menos de 5 

metros das habitações. 

Dimensionamento 

Os dados para o dimensionamento de um poço absorvente são obtidos do livro do 

Professor Queiroz de Morais utilizado nos sistemas de tratamento e disposição final anteriores 

(Morais, 1962). 

O diâmetro de um poço absorvente deve situar-se entre 1 a 3 metros, sendo em regra 

aconselhável utilizar vários poços. A base do poço deve estar no mínimo a 1 metro do nível 

freático, prevenindo a contaminação das águas subterrâneas. Para sistemas com mais do que 

1 poço, estes devem estar espaçados cerca de três vezes o diâmetro do poço de maiores 

dimensões, sendo esta distância medida entre as faces exteriores de cada poço. Este 

espaçamento deve ser de 6 metros, no mínimo, para poços com uma profundidade superior a 6 

metros. A profundidade a adoptar depende da velocidade de percolação do local, devendo esta 

ser conhecida de modo a potenciar as instalações implementadas.  

As paredes do poço abaixo do tubo de entrada dos efluentes domésticos podem ser 

constituídas por alvenaria de tijolo maciço, pedra ou blocos de comento com juntas abertas. As 

paredes acima desse mesmo tubo devem ser construídas com juntas argamassadas, com uma 

altura mínima de 1 metro. A zona lateral permeável do poço deve ser envolvida por uma 

camada com uma espessura mínima de 0,15 metros, de material drenante previamente lavado 

como brita, godo ou escórias, de 2 a 5 cm de diâmetro. Tal como nas trincheiras de infiltração, 

deve-se colocar uma camada de palha, feno ou agulhas sobre a parte superior do poço. 

No fundo do poço deve ser colocada uma camada de material idêntico à camada 

lateral, com uma espessura entre 0,4-0,6 metros, de modo a fortalecer as fundações da 

estrutura. 

A cobertura do poço deve estar 0,1-0,15 metros acima da superfície, de modo a evitar 

a entrada de água no poço durante época de cheias. A cobertura deve permitir a entrada de 

uma pessoa no interior do poço para tarefas de monitorização e manutenção. 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.11 apresentam-se as vantagens e desvantagens de um poço absorvente. 
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Quadro 2.11: Vantagens e desvantagens de um poço absorvente. 

Poço absorvente 

Vantagens Desvantagens 

 Uso limitado de espaço 

 Geração de efluentes com 
qualidade elevada 

 Fácil manutenção 

 Construção e reparação locais 

 Custos de operação reduzidos 
 

 Custos de investimento elevados 
para um poço 

 Aplicável apenas em solos com 
permeabilidade desejada 

 Não adequada se o nível freático 
for elevado 

 Possibilidade de contaminação 
das águas subterrâneas 

 Apenas para efluentes clarificados 

 Não aplicável em zonas de 
inundação 

 Necessita de uma fonte constante 
de água  

Custos 

Um poço absorvente apresenta custos de investimento relativamente elevados, sendo 

necessário impermeabilizar o fundo do poço. O material de construção para este fim apresenta 

custos consideráveis sendo a grande limitação à adopção destes sistemas por parte de 

comunidades mais carenciadas. Os custos de construção estimam-se em cerca de 1400€. 

2.4.3 – Filtro de areia enterrado 

 Caracterização 

Um filtro de areia enterrado consiste na construção de trincheiras filtrantes em paralelo 

tal como se observa na figura 2.11, produzindo efluente de qualidade elevada, semelhante ao 

da trincheira de infiltração. 

Uma trincheira filtrante apresenta as mesmas características que uma trincheira de 

infiltração, com a diferença de que o efluente purificado não se infiltra no subsolo, sendo 

recolhido por uma tubagem na base da instalação, com a possibilidade de ser encaminhado 

para uma linha de água ou mesmo uma vala seca. 

Num filtro de areia, as diferentes trincheiras apresentam a mesma camada filtrante de 

areia, ao passo que o sistema de tubagem de distribuição e drenagem se mantém semelhante 

ao existente numa trincheira de infiltração. 

Este sistema é vantajoso para as situações em que não se pode aplicar apenas uma 

trincheira, por ser demasiado dispendiosa (como acontece quando a área de uma trincheira é 

demasiado elevada). 
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Figura 2.11: Filtro de areia enterrado (Purdue University, 1993). 

Pré-requisitos 

 Para locais com solos impermeáveis, os filtros devem estar a pelo menos 15 metros de 

distância da origem de água mais próxima e 3 metros das habitações. 

 Para terrenos permeáveis deverão adoptar-se os mesmos requisitos das trincheiras de 

infiltração. 

Dimensionamento 

 Os dados para o dimensionamento deste tipo de sistema de tratamento e 

disposição final são obtidos a partir do trabalho do Professor Queiroz de Morais 

(Morais, 1962). 

Um filtro de areia deve apresentar uma área de 2,5 m
2
/hab, sendo preenchido por uma 

camada filtrante de areia grossa previamente lavada de cerca de 0,5 mm de diâmetro. A 

espessura desta camada deve ser no mínimo de 0,6 metros, com o valor ideal nos 0,75 metros. 

Como alternativa no caso de falta de areia grossa, pode-se adicionar gravilha até um máximo 

de 15% do volume da camada filtrante, com o restante a ser preenchido por areia grossa. A 

porosidade do material é um facto importante visto que um material mais poroso terá uma 

duração superior, mas uma purificação biológica mais reduzida. Como tal, o material drenante 

deve apresentar uma porosidade intermédia. Antes da colocação da tubagem, é aconselhável 

a rega da areia colocada na vala, de modo a que esta assente, evitando um desnivelamento 

futuro. 
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 A tubagem de distribuição deve ser envolvida numa camada de brita, godo ou escórias, 

com uma espessura entre os 0,2 e os 0,3 metros, apresentando um declive de cerca de 0,5%. 

As restantes características da tubagem, como a sua disposição na vala são idênticas às das 

trincheiras de infiltração. 

 A tubagem de recolha do efluente tratado devera apresentar uma camada evolvente 

idêntica à da tubagem de distribuição. O declive da tubagem deve ser no mínimo de 0,5%, com 

as restantes características a seguirem o mesmo padrão das trincheiras de infiltração. Esta 

tubagem deve ser colocada na base do filtro, entre os intervalos da tubagem de distribuição. 

 Cada trincheira deve ter uma área de 10 m
2
, no mínimo, mas o seu comprimento 

máximo não deve exceder 30 metros. A largura na base deve estar situada entre os 0,6 e os 

1,5 metros. A profundidade deve situar-se entre 1,4 e 1,75 metros, dependendo da cota de 

chegada do colector afluente e da altura de aterro sobre a tubagem de distribuição. O formato 

pode ser rectangular ou trapezoidal, consoante o local escolhido. O espaçamento entre 

trincheiras deve ser de 2 metros, no mínimo, sendo contabilizado a partir da lateral de cada 

trincheira. 

Vantagens e desvantagens 

 No Quadro 2.12 sumarizam-se as vantagens e as desvantagens de um filtro de areia 

enterrado. 

Quadro 2.12: Vantagens e desvantagens de um filtro de areia enterrado. 

Filtro de areia enterrado 

Vantagens Desvantagens 

 Produção de efluente de 
qualidade 

 Manutenção não requer 
conhecimentos técnicos 

 Filtros podem ser rasos e de 
dimensões reduzidas 

 Diferentes matérias podem ser 
aplicados como filtro 
 

 Custos de investimento 
consideráveis 

 Utilização de área extensa 

 Possibilidade de entupimento do 
filtro 

 Risco de ocorrência de maus 
odores 

 Não aplicável em climas frios 

 Manutenção regular, apesar de 
mínima 

 Custos superiores, para material 
drenante não local 

 

Custos 

Os custos de investimento de um filtro de areia enterrado são relativamente elevados, 

sendo o grande entrave à sua adopção por parte de comunidades mais carenciadas. De 

acordo com os valores calculados pela EPA (EPA, 1999), os custos de investimento para uma 
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família de 4 pessoas situam-se em cerca de 3400€, enquanto os custos de manutenção se 

situam em cerca de 100€ anuais. 

2.4.4 – Filtro de areia superficial 

 

Caracterização 

 Um filtro de areia superficial é um tanque cujas paredes e fundo são impermeáveis tal 

como se exemplifica na Figura 2.12. No interior é colocada uma camada de areia grossa sobre 

uma base constituída por material drenante. Estes filtros são aplicados quando não se pode 

implementar trincheiras ou filtros enterrados, em que o nível freático esta muito próximo da 

superfície ou quando o terreno é constituído por solo demasiado rochoso, sendo dificilmente 

perfurado. Podem ser parcialmente enterrados se as condições locais o permitirem, ou 

directamente sobre o solo, caso contrário. 

 Nestes sistemas, o efluente previamente tratado por uma fossa séptica é distribuído 

sobre a face superior do filtro, de modo o cobrir apenas alguns centímetros da superfície. Ao 

atravessar a camada filtrante, o efluente é sujeito a um tratamento biológico, com a 

transformação das substâncias poluentes em substâncias estáveis e inertes para o meio 

ambiente e para a saúde humana. A alimentação do filtro deve ser intermitente, visto que a 

acção biológica utiliza Oxigénio, sendo um processo aeróbio, necessitando o filtro de algumas 

horas de repouso para que o ar penetre no meio filtrante e normalize os níveis de Oxigénio. 

Como tal, é essencial a existência de um dispositivo de descarga intermitente, sendo 

aconselhável dividir o filtro em duas secções, no mínimo, operando separadamente de modo a 

possibilitar a limpeza e garantir que o filtro não fica temporariamente parado. A limpeza do filtro 

é algo essencial, visto que com o tempo a parte superior da areia sofre um processo de 

colmatação, devendo ser substituída por areia nova.  

Um filtro de areia superficial produz efluente de qualidade semelhante às trincheiras de 

infiltração e aos filtros enterrados, podendo ser descarregado numa linha de água ou numa 

vala seca. 
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Figura 2.12: Filtro de areia superficial (Purdue University, 1993). 

Pré-requisitos 

 Estes sistemas necessitam de explicação especializada, de modo a garantir o 

funcionamento do sistema, prestando especial atenção ao dispositivo de descarga intermitente 

e à condição de limpeza da areia. 

 Os filtros de areia superficiais devem estar afastados o mais possível das habitações, 

sendo 100 metros o mínimo aconselhável. A direcção dominante do vento deve ser conhecida, 

de maneira a prevenir que eventuais maus odores e moscas sejam encaminhados para a zona 

habitada. 

 De maneira a prevenir a contaminação das águas subterrâneas, os filtros devem estar, 

no mínimo, a 50 metros de distância da origem de água mais próxima, situando-se de 

preferência a jusante. 

Dimensionamento 

 Os dados escolhidos para o dimensionamento de um filtro de areia superficial 

são adoptados do livro do Professor Queiroz de Morais (Morais, 1962). 

As paredes do filtro podem ser de betão armado de dosagem normal, de alvenaria de 

tijolo, blocos de cimento ou de pedra. A base do filtro deve ser de betão, simples ou armado, 

consoante as condições locais. 

 As superfícies interiores devem apresentar um reboco de argamassa de cimento e 

areia ao traço de 1/3, com uma espessura de 0,02 metros, de maneira que as paredes fiquem 

perfeitamente estanques. As paredes e a base do tanque podem ser feitos de terra para locais 

com solos impermeáveis ou, caso contrário, o solo não seja fendilhado e o nível freático seja 

inferior a 3,5 metros abaixo da face superior do filtro. 
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  A base do filtro deve ser preenchida com uma camada de cerca de 0,25 metros de 

brita, godo ou escórias, de diâmetro entre os 2 e os 5 cm, de maneira cobrir os tubos de 

drenagem. Estes devem ser constituídos pelo mesmo material da tubagem de drenagem das 

trincheiras de infiltração com um afastamento entre os topos de 0,5 a 1 cm. Como alternativa, 

podem-se aplicar caleiras com um diâmetro mínimo de 0,15 metros. O declive do fundo para os 

drenos deve ser de 2%, no mínimo, ao passo que o declive dos tubos deve estar entre os 0,5 e 

1%.   

 É sobre a brita que se coloca o meio filtrante, uma camada de 0,75 a 1 metro de 

espessura, sendo este constituída por areia grossa previamente limpa, com a mesma 

granulometria que nos filtros de areia enterrados. De maneira a prevenir a entrada de areia na 

brita, esta deve ter um calibre de 0,5 a 2 cm nos primeiros 5 cm da camada. 

A alimentação intermitente é feita pela acção de sifões, de maneira a permitir uma 

frequência de 1 a 4 descargas por dia, com a superfície do leito a ficar coberta por uma altura 

de efluente de 5 a 10 cm de cada vez. O sifão deve apresentar uma capacidade de descarga 

igual ao caudal máximo de efluente que possa chegar às instalações.  

Cada filtro deve apresentar uma área de 0,6 m
2
/hab, sendo aconselhável que seja 

constituído por 2 unidades, de modo a permitir o processo de limpeza cause uma interrupção 

do funcionamento do filtro. A limpeza do filtro diz respeito à remoção da camada de húmus que 

se deposita sobre o filtro, assim como de uma camada de areia suja de 2 a 3 cm de espessura.  

Vantagens e desvantagens 

 No Quadro 2.13 apresentam-se as vantagens e desvantagens da aplicação de um filtro 

de areia superficial. 

Quadro 2.13: Vantagens e desvantagens de um filtro de areia superficial. 

Filtro de areia superficial 

Vantagens Desvantagens 

 Produção de efluente de 
qualidade 

 Manutenção não requer 
conhecimentos técnicos 

 Diferentes matérias podem ser 
aplicados como filtro 
 

 Custos de investimento 
consideráveis 

 Utilização de área extensa 

 Possibilidade de entupimento do 
filtro 

 Riscos de ocorrência de maus 
odores 

 Não aplicável em climas frios 

 Manutenção regular, apesar de 
mínima 

 Custos superiores para material 
drenante não local 
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Custos 

 Os custos de um filtro de areia superficial situam-se na mesma ordem de grandeza que 

no caso dos filtros enterrados (3400€ de construção e 100€/ano de manutenção para uma 

família de 4 pessoas), visto que apesar de não se construir uma vala no solo é necessário 

edificar um tanque de suporte para as instalações. 

2.4.5 – Zonas húmidas construídas 

As zonas húmidas construídas são sistemas de tratamento e disposição de efluente, 

inspiradas nos processos biológicos, químicos e físicos que ocorrem em zonas húmidas 

naturais, com capacidade de purificação e tratamento de águas contaminadas. Ao observar a 

figura 2.13 constata-se que existem vários tipos de zonas húmidas construídas consoante a 

passagem do efluente: zona húmida construída com fluxo superficial, com fluxo subsuperficial 

horizontal e fluxo subsuperficial vertical. 

 

Figura 2.13: 2 sistemas de zonas húmidas construídas: com fluxo superficial (à esquerda) e com 
fluxo subsuperficial horizontal (à direita) (Pucci, 2003). 

Zona húmida construída com fluxo superficial 

Caracterização 

Uma zona húmida construída com fluxo superficial (FS) consiste num lago com pouca 

profundidade ou numa série de canais submersos responsáveis pela descarrega do efluente no 

sistema, tal como se observa na Figura 2.14. O efluente previamente clarificado numa fossa 

séptica é descarregado para o sistema através de tubagem própria, percorrendo-o lentamente 

de modo a favorecer a precipitação dos sólidos suspensos presentes no efluente, assim como 

a degradação da matéria orgânica e a remoção de nutrientes por parte de bactérias em 

suspensão ou alojadas nas raízes e caules das plantas presentes na zona húmida. De modo a 

prevenir a contaminação das águas subterrâneas, a base da lagoa é, em regra, constituída por 

material impermeável.  

O fluxo superficial neste sistema tem como objectivo aproveitar a energia solar para 

evaporar a água do sistema, permitindo o seu regresso à biosfera, evitando o transbordo da 

lagoa e, principalmente, favorecer a desinfecção. Os efluentes tratados por estes sistemas 

atingem níveis de qualidade elevada, podendo ser usados para aquacultura ou para irrigação 
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agrícola de colheitas com rega exclusivamente fora da zona comestível, como os pomares, 

devendo existir tubagem própria para estas opções. As plantas destes sistemas podem ser 

flutuantes, ficando à superfície do efluente, ou emergentes, apresentando raízes subterrâneas. 

Neste último caso é necessário adicionar solo à base da zona húmida de modo a criar o 

suporte físico necessário para o crescimento das raízes. Quando as plantas atingem o seu 

crescimento máximo devem ser substituídas por outras em estado mais juvenil, podendo ser 

aproveitadas para compostagem ou para a produção de energia.  

 

Figura 2.14: Zona húmida construída com fluxo superficial com plantas flutuantes (em cima), ou 
com plantas emergentes (ao centro e em baixo) (Thomas More University; Catholic University of 

Kempen, s.d.) e (Stauffer, 2013). 

Pré-requisitos 

Estes sistemas de tratamento de efluentes necessitam de uma área extensa com luz 

solar directa de modo a potenciar a evaporação da água da lagoa, sendo pouco apropriados 

em locais de declive elevado.  

Apesar da existência de uma camada impermeável estas lagoas não devem ser 

construídas em locais com nível freático elevado de modo a prevenir a contaminação das 

águas subterrâneas. Locais com tendência para sofrerem inundações devem ser evitados dado 

que o excesso de água impediria o normal funcionamento do sistema.  

A manutenção do sistema é relativamente simples, necessitando apenas de controlo 

regular das plantas, evitando um crescimento desregulado que comprometa a direcção do fluxo 

da água na lagoa.  

A existência de águas superficiais paradas apresenta um risco para a saúde pública ao 

permitir a proliferação de mosquitos, devendo o efluente apresentar qualidade suficiente à 

chegada ao sistema de modo a evitar este problema.  
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O contacto entre pessoas e o efluente não deve ser permitido de modo a prevenir a 

ocorrência de doenças entre as populações locais. Os solos argilosos são os solos ideais para 

a implementação destes sistemas. 

Dimensionamento 

Os dados para o dimensionamento para este tipo de tratamento e disposição final são 

obtidos do manual da EPA referente às zonas húmidas construídas (EPA, 2000). 

Uma zona húmida de fluxo superficial pode apresentar vários formatos, entre os quais 

se incluem a forma rectangular e a forma de um polígono. A relação entre o comprimento e 

largura da zona húmida é bastante variável, situando-se entre uma proporção de 1:1 até 90:1, 

ao passo que a coluna de água existente deve situar-se acima dos 1,25 metros. 

Este tipo de sistema de saneamento local pode ser implementado em zonas de declive 

mais acentuado, sendo necessário direccionar o comprimento com a linha de cota, ao passo 

que a largura segue paralela ao declive. Esta disposição permite minimizar as variações de 

gradiente de água dentro das instalações. No entanto, estas zonas húmidas são construídas 

com um declive inferior a 1% na maioria dos casos. 

De modo a prevenir que o sistema transborde, deve existir um bordo livre com uma 

altura entre os 0,5 e 1 metro(s). Os declives laterais devem situar-se entre 3:1 e 2:1 tal como se 

observa na Figura 2.15, ao passo que a camada impermeável deve ser, no mínimo, de 0,3 

metros de espessura e constituída por argila. A argila deve estar compacta de modo a prevenir 

o crescimento de raízes no interior da camada impermeável. 

 

Figura 2.15: Corte transversal da berma de uma zona húmida construída de fluxo superficial (EPA, 
2000). 

O tubo de distribuição deve estender-se ao longo da largura da instalação, sendo 

perfurado a cada 3 metros de distância. O diâmetro do tubo de distribuição deve ser cerca de 

cerca de 0,3 metros, enquanto as aberturas ao longo do tubo devem ter um diâmetro de cerca 

de 0,5 metros. A existência de várias aberturas permite uma distribuição uniforme do efluente 

na zona húmida. 

O tubo de recolha deve estar protegido contra eventuais acumulações de detritos, 

como folhas, através de um filtro apropriado, tal como se apresenta na Figura 2.16. 
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Figura 2.16: Tubo de recolha numa zona húmida construída de fluxo superficial (EPA, 2000). 

Na base da zona húmida deve existir uma camada arenosa com uma espessura de 15 

cm, no mínimo, de modo a proporcionar um suporte para o crescimento das plantas 

emergentes, podendo ser utilizado o solo retirado no início da construção do sistema para esse 

fim. 

 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.14 sumarizam-se as vantagens e as desvantagens deste sistema. 

 

Quadro 2.14: Vantagens e desvantagens de uma zona húmida construída com fluxo superficial. 

Zona húmida construída com fluxo superficial 

Vantagens Desvantagens 

 Custos de manutenção e operação 
reduzidos 

 Construção e reparação locais 

 Pode ser combinada com 
aquacultura e algumas colheitas 
agrícolas 

 Bons níveis de tratamento dos 
efluentes 

 Esteticamente agradável 

 Necessidade de área extensa 

 Existência de mosquitos e maus 
odores 

 Custos de construção elevados 

 Projecto e supervisão necessitam 
de técnicos especializados 

 Apenas aceita efluente clarificado 

 Aplicação reduzida em climas frios 
 

 

Custos 

Os custos destes sistemas dizem maioritariamente respeito aos custos de investimento 

para a compra dos terrenos para construção, que podem ser de valor considerável, sendo o 

grande entrave à sua adopção por parte de comunidades mais carenciadas. De acordo com os 

valores da EPA  (EPA, 2000), os custos totais situam-se em cerca de 11€/m
2
 de instalação. 

Para uma instalação de dimensões médias, cerca de 4700 m
2
, o custo situa-se em cerca de 
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52.000€. O custo por habitante servido varia consideravelmente, consoante o local e os 

materiais de construção. De acordo com os valores médios para uma família de 4 pessoas 

calculados pela EPA (EPA, 2006), o seu custo situa-se em cerca de 600€. 

Zona húmida construída com fluxo subsuperficial horizontal 

Caracterização 

 

Uma zona húmida com fluxo subsuperficial horizontal (FSH) efectua o tratamento 

secundário de efluentes e consiste numa vala de pouca profundidade preenchida por material 

granuloso e areia e com a presença de vegetação aquática, sendo esquematizada na Figura 

2.17. 

 O material granuloso e a areia são colocados de modo a filtrarem o efluente à medida 

que este atravessa o sistema, proporcionando o suporte físico necessário para a vegetação.  

A existência de vegetação aquática serve vários propósitos como aumentar a área de 

colonização de bactérias através das raízes, assimilação de nutrientes ou fornecimento de 

substrato para os microrganismos no solo. A presença de vegetação permite também evaporar 

grande parte da água fornecida ao sistema assim como manter a permeabilidade do filtro.  

A zona húmida é construída de modo a ser impermeável, minimizando os riscos de 

contaminação das águas subterrâneas, apresentando um ligeiro declive de modo a promover a 

passagem do líquido. O efluente pré-clarificado é descarregado lentamente percorrendo o 

sistema horizontalmente através de tubagem própria, sendo purificado por acção de 

microrganismos presentes no filtro, ao passo que as partículas sólidas ficam retidas nos poros 

do material granuloso. 

 À saída do sistema o nível da água é mantido constante através de um sifão, sendo 

que esta água tratada pode ter aplicação na agricultura ou em aquacultura, conforme as 

exigências de qualidade, potenciando a economia local. 
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Figura 2.17: Zona húmida construída com fluxo subsuperficial horizontal (Thomas More University; 
Catholic University of Kempen, s.d.) e (Stauffer, 2013). 

Pré-requisitos 

Estes sistemas não devem ser construídos em locais com tendência a sofrerem 

inundações, dado que o excesso de água impediria o normal funcionamento das instalações. 

De modo a prevenir a contaminação das águas subterrâneas não se deve construir este tipo de 

sistemas em locais com nível freático elevado, salvaguardando a saúde das populações locais. 

Estes sistemas de tratamento de efluentes necessitam de uma área extensa com luz solar 

directa de modo a potenciar a evaporação da água da lagoa. Em climas frios estes sistemas 

devem estar protegidos das baixas temperaturas por uma camada vegetal, como folhas secas, 

de modo a prevenir que o sistema congele. A manutenção do sistema é relativamente simples, 

necessitando apenas de controlo regular das plantas, de modo a evitar um crescimento 

desregulado. 

Dimensionamento 

Os dados mencionados para o dimensionamento deste tipo de sistema de tratamento e 

disposição final são obtidos do mesmo manual da EPA utilizado para o sistema anterior (EPA, 

2000). 

Estes sistemas seguem os mesmos princípios mencionados para as zonas húmidas 

construídas com fluxo superficial. 
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Uma excepção está relacionada com o meio filtrante, não existindo uma camada 

arenosa na base deste tipo de zona húmida. Nestes casos todo o sistema é ocupado por uma 

camada de material filtrante, geralmente brita ou gravilha, de diâmetro máximo de 20 mm e 

profundidade entre os 100 mm e 1 metro (US EPA, 1980), sendo responsável pela purificação 

do efluente ao mesmo tempo que suporta o crescimento das raízes da vegetação existente no 

sistema. De modo a minimizar os riscos de entupimento no sistema e promover uma 

distribuição uniforme, o material drenante deve apresentar um diâmetro entre os 40 e os 80 

mm na zona próxima dos tubos de distribuição e de recolha do efluente, estendendo-se a toda 

a altura da zona húmida, tal como se pode observar na Figura 2.18. A zona próxima do tubo de 

distribuição deve prolongar-se por 2 metros ao passo que a zona próxima do tubo de recolha 

deve prolongar-se por 1 metro. 

 

Figura 2.18: Visão lateral de uma zona húmida construída de fluxo subsuperficial horizontal (EPA, 
2000). 

Outra diferença prende-se com o tubo de recolha do efluente tratado, que deve ser 

colocado na base da instalação, estando ligado a um sifão responsável pelo controlo do nível 

da água nas instalações, tal como se observa na Figura 2.19. 
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Figura 2.19: Esquema da montagem do tubo de recolha e do sifão numa zona húmida construída 
(EPA, 2000). 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.15 sumarizam-se as vantagens e desvantagens deste tipo de sistema. 

Quadro 2.15: Vantagens e desvantagens de uma zona húmida construída com fluxo subsuperficial 
horizontal. 

Zona húmida construída com fluxo subsuperficial horizontal 

Vantagens Desvantagens 

 Construção e reparação locais 

 Operação e manutenção simples 

 Cria efluentes de qualidade 
elevada 

 Ausência de mosquitos e maus 
odores 

 Usa menos espaço que em FS 

 Esteticamente agradável 

 Combinação com aquacultura e 
agricultura 

 Projecto e supervisão necessitam 
de técnicos especializados 

 Apenas aceita efluente 
parcialmente decantado 

 Custos de construção elevados 

 Aplicação reduzida em climas frios 

Custos 

Os custos de construção deste tipo de sistema são sensivelmente superiores em 

relação ao sistema anterior, podendo atingir valores acima do desejado. Estes custos dizem 

respeito essencialmente aos custos do terreno de construção e à areia e ao material granuloso 

que preenchem a vala, que se situam em cerca de 20€ por metro quadrado de instalação, de 

acordo com os valores da EPA (EPA, 2000). Os custos de uma instalação de dimensões 

médias (cerca de 4700 m
2
) são superiores a 90 000€ (EPA, 2000). De acordo com os valores 

calculados pela EPA para uma família de 4 pessoas, este tipo de sistema custa cerca de 600€. 
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De modo a simplificar a comparação dos custos dos diferentes sistemas de disposição final, 

assume-se que as zonas húmidas apresentam um valor semelhante. 

2.4.6 – Aterro filtrante  

Caracterização 

Os aterros filtrantes podem ser construídos com objectivos diversos: uma em que há 

infiltração de água para o solo e outra em que a água apenas se evapora. No caso de também 

existir absorção de efluente pelas águas subterrâneas o sistema chama-se aterro filtrante com 

infiltração, caso contrário chama-se apenas aterro filtrante, sendo a Figura 2.19 referente a 

este último sistema. Neste último caso, o sistema é normalmente caracterizado por um leito de 

areia impermeável construído sobre o solo, sendo atravessado por tubagem responsável pelo 

transporte do efluente. Na superfície da areia existe vegetação de modo a promover a remoção 

do efluente através da transpiração das plantas. O modo de acção deste sistema depende do 

movimento capilar que ocorre na areia, elevando a água até às camadas mais superficiais ou 

até às folhas das plantas, que evapora por acção da energia solar. Nos aterros com infiltração 

a diferença está na ausência da camada impermeável, permitindo a infiltração da água, sendo 

absorvida pelas camadas mais profundas do solo até ser armazenada como água subterrânea. 

Em ambos os sistemas o efluente é tratado por acção de bactérias e microrganismos presentes 

na areia, ao passo que as plantas absorvem nutrientes e água, que é removida do sistema 

através da transpiração das plantas. 

Os aterros filtrantes são recomendados para as condições consideradas incompatíveis 

com os sistemas construídos no solo, como as trincheiras ou os filtros enterrados. Ao estar 

acima do nível do solo, evitam-se problemas com parâmetros como a existência de nível 

freático elevado, solos impermeáveis ou solo fracturado. 

 

Figura 2.20: Aterro filtrante (UNEP, 2000). 

Pré-requisitos 

Um aterro filtrante apenas trata efluente previamente clarificado, de modo a prevenir o 

entupimento do sistema. Locais com tendência a sofrerem inundações não são apropriados 

para esta solução de tratamento, dado que o excesso de água impediria o normal 

funcionamento das instalações. Lugares de declive elevado devem ser evitados, visto que a 

inclinação excessiva prejudica a circulação da água. A manutenção deste tipo de sistemas diz 
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apenas respeito a actividades de jardinagem, de modo a manter a vegetação ordenada e/ou 

esteticamente apelativa. De modo a potenciar a evapotranspiração da água no sistema, este 

deve ser construído de maneira a receber luz solar directa em abundância e estar localizado 

em climas quentes e secos. 

Dimensionamento 

 Os dados para o dimensionamento de um aterro filtrante mencionados nesta secção 

são obtidos do manual da EPA relativo aos sistemas de saneamento local (US EPA, 1980). 

A areia utilizada como meio filtrante deve ter um diâmetro menor ou igual a 0,1 mm, ao 

passo que a camada impermeável existente no fundo do aterro deve apresentar uma 

espessura de 0,5 mm, no mínimo. Uma camada de areia de 5 cm de espessura deve existir de 

cada lado da camada impermeável como protecção. Os tubos de distribuição devem estar 

rodeados por uma camada de 2 a 6 cm de espessura de gravilha ou brita. De modo a prevenir 

a entrada de areia para os interstícios da gravilha ou da brita, deve existir uma camada 

constituída por pano filtrante entre a brita/gravilha e a camada arenosa. 

Durante a instalação dos tubos de distribuição, deve garantir-se que não há contacto 

com a camada impermeável no fundo do sistema. O declive da instalação deve ser inferior a 

15%, apesar de ser possível implementar este tipo de sistemas em locais com declives mais 

acentuados, através do nivelamento do terreno. Um aterro filtrante costuma ocupar uma área 

entre os 370 e os 560 m
2
 por habitação servida. 

Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.16 apresentam-se as vantagens e desvantagens de um aterro filtrante. 

Quadro 2.16: Vantagens e desvantagens de um aterro filtrante. 

Aterro filtrante 

Vantagens Desvantagens 

 Aplicável em locais com nível 
freático elevado 

 Sistema funcional em solos pouco 
permeáveis 

 Fácil construção e manutenção 

 Geração de efluentes de 
qualidade elevada 

 Evaporação dependente do clima 
local 

 Utilização de espaço considerável 

 Apenas aceita efluente clarificado 

 Não aplicável em locais de declive 
elevado ou inundáveis 

 Pode gerar maus odores 

 Atrai insectos 

Custos 

De acordo com os valores apresentados pela EPA (EPA, 2000), um aterro filtrante 

custo no mínimo 7400€, valor que inclui a construção do sistema de saneamento local, 

incluindo os custos do aterro, assim como da fossa séptica responsável pela primeira etapa do 

tratamento dos efluentes domésticos. Este custo corresponde a uma instalação com área entre 

os 350 e os 550 m
2
, valores comuns para famílias de 4 pessoas. 
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2.4.7 – Plataforma de evaporação  

Caracterização 

As plataformas de evaporação, tal como exemplificadas na figura 2.21, são massas de 

água de origem artificial, com o propósito de serem utilizadas como meio para a disposição 

final de efluentes previamente clarificados. Existem dois tipos de plataformas: com ou sem 

infiltração. Nas plataformas sem infiltração existe uma camada impermeável, impedindo que os 

efluentes tratados entrem em contacto com as águas subterrâneas, sendo que todo o efluente 

é evaporado na superfície da plataforma por acção da energia solar. Nas plataformas com 

infiltração não existe uma camada impermeável a separar o fundo da plataforma do solo, 

permitindo não só a evaporação do efluente mas também a sua infiltração para o solo. Em 

ambos os casos o efluente clarificado é descarregado através de tubagem própria, ocorrendo o 

tratamento final dentro da plataforma por fenómenos físicos, químicos e biológicos. A água 

tratada apresenta qualidade suficiente para a irrigação agrícola ou como fonte de água para 

aquacultura. 

 

Figura 2.21: Plataforma de evaporação. 

Pré-requisitos 

Este sistema é fortemente dependente do clima, sendo pouco aplicável em zonas com 

climas frios e húmidos, onde a taxa de evaporação é reduzida. Uma plataforma de evaporação 

apenas pode ser construída em locais com uma área disponível relativamente elevada.  

A plataforma sem infiltração pode ser aplicada mesmo em locais com nível freático 

elevado, não ocorrendo risco de poluição do solo.  

A escolha da plataforma com infiltração deve ser tomada considerando o risco de 

contaminação das águas subterrâneas. Em zonas com forte probabilidade de contaminação, 

onde o nível freático é elevado e atinge menos de 2 metros de altura, a sua utilização é 

desaconselhável, assim como a menos de 50 metros de distância de origens de água mais 
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próximas. Outro factor a ter em conta antes da implementação de uma plataforma com 

infiltração prende-se com a permeabilidade do solo, que deve permitir a passagem do efluente.  

Um aspecto importante para o normal funcionamento dos dois tipos de sistema prende-

se com a qualidade do efluente descarregado nas plataformas, que necessita de uma 

clarificação prévia, geralmente feita por uma fossa séptica. De modo a prevenir a ocorrência de 

odores desagradáveis na plataforma, assim como o crescimento de vegetação, esta deve ser 

enchida com água potável antes do arranque do sistema, algo problemático em zonas com 

difícil acesso a água potável. Um sistema de remoção, tratamento e disposição final dos 

sólidos e das lamas acumulados na base da plataforma deve estar em funcionamento, evitando 

a sua acumulação excessiva e eventuais problemas de saúde das populações locais. É 

aconselhável manter controlada a vegetação à volta da plataforma, impedindo a sua 

propagação para dentro da própria plataforma, o que prejudicaria a eficiência do sistema.  

Dimensionamento 

 Os dados para a construção de uma plataforma de evaporação aqui mencionados 

foram obtidos do mesmo manual utilizado para o sistema anterior (US EPA, 1980), assim como 

do manual Australiano relativo a este tipo de sistemas de tratamento e disposição final (South 

Australia EPA, 2010). 

O dimensionamento de uma plataforma de evaporação deve ter em conta a 

acumulação de sólidos no fundo da instalação, assim como a precipitação potencial que possa 

ocorrer no local. Estes dois factores reduzem a capacidade da plataforma em armazenar os 

efluentes domésticos tratados, ao ocuparem volume no interior da estrutura. 

 Uma plataforma de evaporação pode ser circular ou rectangular, apresentando uma 

profundidade máxima entre 0,9 e 1,5 metros. A altura da “zona morta” nestes sistemas deve 

situar-se entre 0,6 e 0,9 metros, prevenindo que a plataforma transborde. Nesse sentido, a 

profundidade máxima da plataforma pode ser aumentada para 2,4 metros sem colocar riscos 

para a segurança das instalações. A profundidade mínima aconselhada é de 0,6 metros. 

 A tubagem de distribuição dos efluentes domésticos deve ser colocada de modo a 

garantir que o líquido entra junto à base da plataforma, de modo a promover condições mais 

uniformes no sistema, através da agitação, para além de prevenir maus odores. 

 Nas plataformas de evaporação sem infiltração deve existir uma camada impermeável 

no fundo do sistema com uma espessura mínima de 300 mm constituída por argila. 

As paredes da plataforma devem ser resistentes à erosão e apresentar um declive 

entre 3:1 e 2:1, de modo a minimizar o crescimento de plantas. Estes sistemas devem estar 

delimitados por uma cerca com uma altura entre os 1,5 e os 1,8 metros, de modo a prevenir 

que pessoas ou animais entrem em contacto com a água da plataforma, uma fonte potencial de 

doenças. 
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Vantagens e desvantagens 

No Quadro 2.17 sumarizam-se as vantagens e desvantagens deste sistema. 

Quadro 2.17: Vantagens e desvantagens de uma plataforma de evaporação. 

Plataforma de evaporação 

Vantagens Desvantagens 

 Aplicável em locais com nível 
freático elevado (Plataforma sem 
infiltração) 

 Grande potencial em zonas áridas 
e quentes 

 Geração de efluentes de 
qualidade elevada 

 Combinação com aquacultura e 
agricultura 

 Utilização de espaço considerável 

 Custos de investimento elevados 

 Apenas aceita efluente clarificado 

 Remoção periódica de sólidos 

 Eficiência dependente do clima 

 Contaminação das águas 
subterrâneas (Plataforma com 
infiltração) 

 

Custos 

Os custos de uma plataforma de evaporação são consideráveis, estando relacionados 

essencialmente com o custo dos terrenos e com os custos de construção. Estes custos são 

minimizados pelo uso da água tratada para a agricultura ou para aquacultura. De acordo com 

os dados calculados pela EPA (EPA, 2012), os custos de construção são cerca de 8,5€/m
2
. 

Para uma plataforma mais reduzida, com cerca de 4.000 m
2
, os custos de construção situam-

se na ordem dos 34.000€, ao passo que para uma plataforma de dimensões maiores, com 

cerca de 40.000 m
2
, os custos de construção são de cerca de 175.000€.  

 

2.5 – Reutilização/reciclagem dos produtos do tratamento 

 

2.5.1 – Aspectos gerais 

Durante o funcionamento dos diferentes sistemas de recolha, tratamento e disposição 

final tem lugar a geração de subprodutos ou resíduos. A sua produção deve ser ponderada 

antes da implementação de um sistema de saneamento local de custo reduzido. Os resíduos 

mais comuns variam consoante se adopta um sistema de saneamento a seco ou um sistema 

que usa água. Para um sistema a seco os resíduos dividem-se em três categorias: urina, fezes, 

excreta (mistura de água e fezes) e águas cinzentas. Por outro lado, no caso de um sistema 

com uso de água, os principais resíduos são as lamas acumuladas no fundo do tanque de 

armazenamento da fossa séptica, assim como as gorduras e os óleos que ascendem para a 

camada superficial da fossa. 

As aplicações de cada tipo de resíduo serão explicitadas nas secções seguintes, 

consoante sejam oriundas de sistemas de saneamento a seco ou com água. 
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2.5.2 – Resíduos de sistemas de saneamento local a seco 

Os excrementos humanos são formados por dois constituintes, a urina e as fezes, com 

características químicas específicas. Cada pessoa produz cerca de 500 litros de urina por ano 

ou 1,37 litros/dia e cerca de 150 gramas de fezes por dia, tendo em conta que com as 

diferenças de alimentação, idade, actividade e saúde algumas pessoas apresentam valores 

bastante superiores ou inferiores aos indicados.  

A recolha separada da urina e das fezes é recomendável dadas as diferenças entre 

estes dois compostos: a urina é líquida e praticamente estéril enquanto as fezes são solidas e 

um foco de infecções. A recolha separada permite o uso imediato da urina e reduzir o volume 

de material com necessidade de tratamento por estar contaminado com organismos 

patogénicos. 

Da observação do Quadro 2.18, denota-se a grande quantidade de nutrientes 

existentes na excreta humana. Esta característica torna a sua utilização extremamente 

competitiva em zonas rurais dos países em desenvolvimento, onde escasseiam os recursos 

financeiros necessários para a compra de fertilizantes artificiais. Deste modo, é possível 

integrar a geração de excreta humana no sistema agrícola ao utilizar a urina e as fezes como 

fertilizante natural em substituição dos fertilizantes químicos. Esta abordagem apresenta três 

grandes vantagens, ao permitir aos agricultores um ganho financeiro através de uma poupança 

nos gastos com os fertilizantes químicos, minimizar a contaminação dos ecossistemas 

próximos das zonas de ocupação humana e um aumento da produtividade agrícola. 

A poupança monetária proporciona aos agricultores um rendimento extra, 

possibilitando uma alimentação mais nutritiva não só para o agricultor mas também para toda a 

sua família, reduzindo a exposição a momentos de escassez alimentar.  

Ao se reduzir ou mesmo eliminar o envio de excreta humana para os ecossistemas 

previne-se a sua contaminação por organismos patogénicos, assim como a possibilidade de 

eutrofização de águas superficiais.  

Finalmente, um aumento da produtividade agrícola permite aos agricultores e às suas 

famílias o consumo de uma dieta mais nutritiva, assim como a possibilidade aumentar os seus 

rendimentos graças à venda de produtos agrícolas que tenham sobrado das novas colheitas. 
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Quadro 2.18: Constituintes da urina e das fezes geradas por uma pessoa num dia. 

Constituintes 
(g/pessoa/dia) 

Urina Fezes Total 

Azoto (N) 11 88% 1.5 12% 12.5 

Fósforo (P) 1 67% 0.5 33% 1.5 

Potássio (K) 2.5 71% 1 29% 3.5 

Carbono Orgânico 6.6 24% 21.4 76% 28 

Peso Molhado 1200 95% 70-140 5% 1200-1400 

Peso Seco 60 63% 35 37% 95 

 

A urina tem grande potencial como fertilizante ao possuir a grande maioria dos 

nutrientes existentes na excreta, nomeadamente Azoto (N), Fósforo (P) e Potássio (K), 

essenciais ao crescimento agrícola, tal como se observa no Quando 2.18. No entanto, a sua 

disposição em grandes quantidades no meio ambiente pode causar desequilíbrios ao nível da 

constituição do solo, ao se acumular excessivamente, favorecendo a eutrofização de águas 

superficiais. Deste modo, a sua utilização deve ser feita após uma diluição com um rácio de 

1:3, significando uma parte de urina para cada 3 partes de água. A sua utilização é 

extremamente fácil, podendo ser armazenada em garrafas de plástico e, tal como se pode 

observar na figura 2.22, ser despejada no solo com regadores normais, não necessitando de 

maquinaria pesada e cara. 

 

Figura 2.22: Uso de urina como fertilizante no Burquina Faso (Gensch & Spuhler, 2011). 

Por seu lado, as fezes apresentam um elevado teor em matéria orgânica, tal como é 

evidenciado no quadro 2.18, sendo um parâmetro ideal para a manutenção de uma camada de 

solo rico e propício para o crescimento vegetal. A matéria orgânica é essencial para a 

manutenção das condições físicas necessárias no solo, tal como a capacidade de reter água e 

nutrientes entre as micropartículas minerais. A grande desvantagem do uso das fezes prende-

se com a elevada concentração de organismos patogénicos, como os coliformes fecais, 
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exigindo um tratamento prévio relativamente longo, podendo ultrapassar um ano, de modo a 

permitir o uso seguro das fezes como material de enriquecimento do solo. Este tratamento é 

relativamente simples, sendo apenas necessário adicionar material pobre em água, como 

cinza, areia ou terra seca, de modo a reduzir o teor em água das fezes. Com esta redução 

acelera-se a decomposição dos organismos patogénicos, desde ovos e larvas de parasitas até 

bactérias e vírus. No final do processo, obtém-se um material denominado de composto, 

preservando o elevado teor em matéria orgânica das fezes originais, tal como se pode observar 

na figura 2.23, onde o composto apresenta uma tonalidade escura, característica da matéria 

orgânica. 

 

Figura 2.23: Composto feito com fezes humanas (Spuhler, 2012). 

Um exemplo da adopção da excreta humana existe em Moçambique, no distrito de 

Mandimba, localizado na província de Niassa. Nesta zona rural de Moçambique a maioria da 

população não tem acesso a saneamento, existindo mesmo a prática de defecação a céu 

aberto, com sérios riscos para a saúde dos habitantes locais. Esta situação atraiu a atenção da 

Wateraid, uma ONG com o objectivo de promover o acesso a água potável, higiene e 

saneamento às comunidades mais pobres do mundo. Uma parte essencial da missão da 

Wateraid passa por ajudar comunidades inteiras, proporcionando soluções integradas tanto 

quanto possível. 

A estratégia da Wateraid pretendia adopção de latrinas ecológicas por parte dos 

habitantes, permitindo eliminar a prática de defecar a céu aberto em primeiro lugar, assim 

como criar fertilizante natural. As latrinas ecológicas separam a urina das fezes, permitindo o 

uso imediato da urina como fertilizante e facilitando a compostagem das fezes graças ao teor 

reduzido em água. De modo a acelerar a decomposição dos organismos patogénicos 

presentes nas fezes adiciona-se material seco como cinza ou palha, tal como se pode observar 

na figura 2.24, de modo a reduzir mais drasticamente o teor em água.  
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Figura 2.24: Habitante do distrito de Mandimba no interior de uma latrina ecológica (WaterAid, 
2013). 

Outra vantagem da adição de cinza após cada utilização da latrina prende-se com a 

eliminação de maus odores, assim como da presença de moscas no interior das instalações da 

latrina, aumentando o conforto para os utentes. O projecto não colheu muito apoio nem 

entusiastas na fase inicial de implementação, dadas as reservas em relação ao uso da excreta 

humana como fertilizante. Deste modo, a Wateraid focou as suas atenções em atrair os 

membros mais respeitados da comunidade, de modo a que implementassem a latrina 

ecológica nas suas residências com as suas famílias. Quando as novas colheitas destes 

habitantes começaram a demonstrar um claro aumento ao nível da produtividade, graças à 

adubagem com urina e composto de fezes, o resto da comunidade começou gradualmente a 

mudar de posição em relação ao projecto. O que começou como apenas uma latrina ecológica 

com uma família em 2001 passou para 40 latrinas ecológicas, com mais do que uma família 

por latrina, visto que alguns donos das latrinas convidaram os membros da família mais 

alargada, como os irmãos e sobrinhos, a utilizarem a sua latrina de modo a potenciar a 

produção de fertilizante. Outra medida do sucesso deste projecto da Wateraid prende-se com a 

criação de uma horta comunitária com 12 membros, permitindo o uso do fertilizante em 

excesso, assim como aumentar a área cultivada, melhorando a oferta de alimentos na 

comunidade. 
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2.5.3 – Resíduos de sistemas de saneamento local com água 

Nos sistemas de saneamento com água, os resíduos gerados estão divididos entre 

lamas, gorduras/óleos e efluente tratado. Estes sistemas estão projectados, em geral, de 

maneira a separarem a parte líquida, o efluente, da parte não líquida, as lamas e 

gorduras/óleos. 

Os sistemas de saneamento locais com água tratam os efluentes de modo a que 

atinjam uma qualidade mínima que permita a sua introdução no meio ambiente, de modo a 

evitar danos ambientais. A qualidade do efluente tratado é a característica que determina as 

suas potencialidades de reutilização, definindo se permite a sua utilização como água de 

limpeza, água de rega ou apenas possa ser descarregado no meio ambiente, de modo a ser 

purificado até atingir uma qualidade superior.  

A água de limpeza é a que exige uma qualidade superior, ao ser a que mais próxima 

estará das pessoas, visto ser utilizada na limpeza das casas. O uso de efluente como água de 

limpeza permite uma poupança na água consumida por cada família, uma situação da maior 

importância em zonas com dificuldade ao acesso a água como nas zonas rurais dos países em 

desenvolvimento, onde muitas vezes é necessário caminhar quilómetros até à fonte de água 

mais próxima. 

O uso de efluente como água de rega é a opção mais recomendável, visto que 

promove o crescimento das culturas, permitindo uma melhor alimentação aos habitantes locais. 

A água para rega escasseia em muitas zonas rurais dos países em desenvolvimento, seja por 

questões climáticas, como a falta de chuva, ou devido à inexistência de infra-estruturas de 

regadio em condições. Desta forma, o uso de efluente previamente tratado num sistema de 

saneamento local permite atenuar, ao fornecer água para rega produzida no local, sendo de 

fácil deslocação. A nível ambiental esta medida apresenta uma grande vantagem ao minimizar 

o consumo de recursos hídricos, uma medida cuja importância cresce com o tempo, devido 

especialmente ao alastrar das zonas desérticas. 

Caso os efluentes não apresentem qualidade para limpeza nem para rega, é sempre 

possível descarrega-los no meio ambiente, visto que os sistemas de saneamento local podem 

ser concebidos de modo a gerar efluentes próprios para serem introduzidos no meio ambiente. 

Esta opção deve seguir alguns critérios, nomeadamente a escolha de locais com pouca ou 

nenhuma presença humana, de modo a minimizar a ocorrência de doenças e infecções entre 

os habitantes. A grande vantagem desta escolha está relacionada com o facto de promover o 

reabastecimento dos recursos hídricos da zona, reduzindo o stress hídrico e promovendo um 

maior equilíbrio entre os recursos hídricos extraídos e os descarregados. 

A mistura das lamas e das gorduras/óleos é designada de material séptico, sendo de 

difícil manuseamento e de odor desagradável e intenso. Este material séptico é criado quando 

os efluentes domésticos são submetidos a uma sedimentação numa fossa séptica, como 
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primeiro passo do tratamento. Uma das principais preocupações no manuseamento e na 

utilização deste produto prende-se com o elevado teor em microrganismos patogénicos, 

constituindo um risco para a saúde pública. De modo a minimizar estes riscos, o material 

séptico deve ser deixado a repousar em local arejado, permitindo a decomposição natural dos 

organismos patogénicos por bactérias aeróbias, com a criação de um material higienizado com 

potencial de aplicação como fertilizante. O local escolhido para o repouso deve estar próximo 

da fossa séptica, apresentando características semelhantes a esta, com o formato de um leito 

de secagem. De modo a acelerar o processo de decomposição é possível adicionar material 

com teor de água reduzido, como cinzas ou palha, misturando com o material séptico de modo 

a criar condições tão homogéneas quanto possível. Quando o processo de higienização natural 

termina, o material pode ser retirado do tanque de repouso, podendo ser aplicado no solo com 

segurança para a saúde pública e para o meio ambiente.  

 As vantagens do uso do material séptico com fertilizante são semelhantes ao uso da 

urina e das fezes em separado. Deste modo, reduz-se o consumo de fertilizantes químicos, 

permitindo um ganho financeiro para os agricultores e aumenta-se a produtividade agrícola, 

com ganhos para a dieta das comunidades agrícolas e aumento dos seus rendimentos com a 

venda da colheita excedente. Simultaneamente, previne-se a contaminação dos ecossistemas, 

reduzindo os focos de infecções e doenças. 
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3 – Critérios de qualidade de descarga de efluentes 

 

3.1 – Introdução 
 Este capítulo começa por sumarizar os desempenhos dos sistemas de tratamento e 

disposição final analisados no capítulo 2, para os poluentes cuja remoção é mais necessária, 

quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da saúde pública. Através de pesquisa 

junto das entidades internacionalmente mais reconhecidas no campo do tratamento dos 

efluentes domésticos, nomeadamente da EPA, apresenta-se uma tabela comparativa do 

desempenho dos diferentes sistemas (Quadro 3.1). 

Neste capítulo analisa-se, também, a directiva europeia relativa ao tratamento de 

águas residuais urbanas, directiva 91/271/EEC, de modo a compreender o nível de tratamento 

que é necessário efectuar a este tipo de águas residuais, que apresentam um elevado teor em 

dejectos humanos na sua constituição. Esta directiva foi escolhida por dois motivos: em 

primeiro lugar por se referir ao tipo de águas residuais que é abordado nesta dissertação e em 

segundo lugar por ter sido criada pela UE, um organismo reconhecido internacionalmente pelo 

seu rigor na definição dos parâmetros de qualidade ambiental. A partir desta directiva europeia 

legislou-se a directiva nacional nº 152/97, também referente à qualidade dos efluentes 

domésticos. 

3.2 – Qualidade do efluente final 
Um parâmetro importante a saber sobre cada tipo de tratamento de efluentes 

domésticos é a eficiência na redução de cada um dos poluentes principais: Carência Biológica 

de Oxigénio (CBO), Carência Química de Oxigénio (CQO), Sólidos Suspensos Totais (SST), 

Total de Azoto (TN), Total de Fósforo (TP) e Coliformes Fecais (CF). Estes compostos afectam 

o meio ambiente e a saúde humana de diferentes maneiras. A eutrofização é a principal 

ameaça potenciada por alguns dos compostos como o CBO, o CQO, o TN e o TP. O seu 

impacto nas populações humanas está relacionado com a degradação dos recursos hídricos, 

diminuindo as origens de água disponíveis. No que refere aos Coliformes Fecais, é a saúde 

humana a grande prejudicada, visto que estes compostos causam infecções e doenças para 

quem ingerir ou contactar com águas contaminadas. Para populações rurais muito 

dependentes dos recursos locais para a sobrevivência é essencial garantir a qualidade desses 

recursos, de modo a permitir uma qualidade de vida mínima. Desta forma, torna-se necessário 

conhecer a capacidade que cada um dos sistemas de tratamento secundário apresenta.  

Na Quadro 3.1 apresentam-se, de forma qualitativa, os valores de redução dos 

diferentes poluentes, alcançados pelos diferentes sistemas de saneamento local, quando 

implementados em conjunto com uma fossa séptica. 
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Quadro 3.1: Valores de redução dos principais poluentes existentes nos efluentes domésticos. 

Tipos de tratamento e 
disposição final (incluindo 

fossa séptica) 
CBO  CQO  SST  TN  TP  CF 

Trincheira de infiltração ++ ND ++ + + ++++ 

Poço absorvente ND ND +++ +++ +++ ++++ 

Filtros de areia  +++ ND +++ + ++ ++++ 

ZHCF superficial ++ + +++ + + +++ 

ZHCFS Horizontal ++ + + + + +++ 

Aterro filtrante +++ ND +++ + ++ ++++ 

Plataforma de evaporação + ND + + + + 
Nota: + - Redução < 71%; ++ - Redução entre 71 – 85%; +++ - Redução entre 86 – 95%; ++++ 

- Redução > 95%; ND – Não disponível;  

Dados compilados a partir de: (EPA, 1999), (SFSDG Team, 2009), (EPA, 2006), 

(Thomas More University; Catholic University of Kempen, s.d.), (EPA, 2000) e (Duarte, et al., 

s.d.), (EPA, 2012). 

 Os valores apresentados no Quadro 3.1 demonstram que, com a excepção da 

plataforma de evaporação, os sistemas de tratamento e disposição final apresentam uma 

grande eficiência na remoção dos Coliformes Fecais, frequentemente um dos parâmetro mais 

importantes a remover dado o seu impacto prejudicial na saúde humana. De um modo geral, o 

tratamento efectuado por estes sistemas é de qualidade elevada, permitindo descarregar o 

efluente tratado de forma segura para o meio ambiente.  

3.3 – Requisitos ambientais 
Os diferentes sistemas de tratamento local de efluentes domésticos têm como objectivo 

assegurar a saúde das populações servidas, assim como garantir a protecção ambiental, 

princípios fortemente interligados. Ecossistemas degradados constituem um risco elevado para 

a saúde humana, ao proporcionarem as condições ideais para a proliferação de 

microrganismos patogénicos. Deste modo, para proteger a saúde humana torna-se necessário 

salvaguardar a qualidade ambiental dos ecossistemas onde se inserem as populações rurais.  

Os requisitos ambientais estão incluídos na legislação da maioria dos países. No 

entanto, vários países ainda não adoptaram princípios legais referentes à protecção ambiental, 

criando um vazio jurídico que prejudica a qualidade de vida das populações locais. Isto 

acontece particularmente em países em desenvolvimento onde as instituições públicas ainda 

não se encontram completamente estruturadas e onde a protecção ambiental não constitui 

uma prioridade para a opinião pública.  

Os requisitos ambientais aqui apresentados como os requisitos mínimos de 

salvaguarda da qualidade do meio ambiente nas zonas rurais estão de acordo com as 

exigências da Comissão Europeia, um dos organismos internacionais com os parâmetros mais 

rigorosos e amplamente aceites. 
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 De acordo com a directiva europeia 91/271/EEC (EC, 1991), relativa ao tratamento das 

águas residuais urbanas, no artigo 7 é definido que todas as descargas de águas residuais até 

2000 p.e. para recursos de água potável devem ser sujeitas a tratamento apropriado. Para 

populações com equivalente populacional superior a 2000 p.e. é exigido que os efluentes 

sejam sujeitos a um tratamento secundário. De acordo com o 9º parágrafo do artigo 2, um 

tratamento apropriado significa o tratamento de águas residuais urbanas por qualquer processo 

ou sistema de disposição que, após a descarga, permita às águas receptoras cumprirem os 

objectivos de qualidade relevantes e as provisões relevantes desta e doutras directivas 

comunitárias. Segundo o mesmo artigo, mas agora no 6º parágrafo, 1 p.e. (pessoa equivalente) 

significa a carga orgânica biodegradável que corresponde a uma carência bioquímica de 

Oxigénio de 5 dias (CBO5), de 60 gramas de Oxigénio por dia (EC, 1991).  

No contexto desta dissertação, em que a preocupação são as populações rurais com 

menos de 250 habitantes, todas as águas residuais devem ser sujeitas a um tratamento 

apropriado, através da implementação de uma fossa séptica seguida de um dos sistemas de 

tratamento e disposição final analisados no capítulo 2, visto servirem populações com menos 

de 2000 p.e. A conjugação de uma fossa séptica com uma instalação de tratamento e 

disposição final permite obter efluente de elevada qualidade, frequentemente superior a 

tratamentos secundários clássicos, podendo ser introduzido no meio ambiente. 
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 4 – Critérios gerais de escolha de soluções elegíveis 

 

4.1 – Introdução 
O estudo das características do local a intervencionar permite maximizar a 

probabilidade de sucesso da implementação de um sistema de saneamento local de custo 

reduzido, ao permitir adoptar o sistema que melhor se adequa às particularidades de cada 

local. De modo a adoptar uma solução para o problema criado pela produção de urina e fezes, 

assim como de águas residuais por parte das populações humanas, é necessário analisar um 

conjunto de características do local em causa. Neste capítulo serão analisados os parâmetros 

com maior impacto num sistema de saneamento local, sendo apresentados organogramas no 

final de cada secção, simplificando a abordagem a adoptar de modo a solucionar os problemas 

impostos por cada condicionante.  

Os principais condicionantes à implementação de um sistema de saneamento local, 

que serão analisados neste capítulo, são os seguintes: 

- Condição de abastecimento de água potável; 

- Espaço disponível, tamanho da população e densidade populacional; 

- Clima, hábitos de higiene e culturais; 

- Rendimento, disposição e disponibilidade para pagar; 

- Capacidade e competência para a exploração; 

- Tipo de solo e meio receptor. 

4.2 – Condição de abastecimento de água potável 
O primeiro condicionante prende-se com a existência ou a ausência de um sistema de 

abastecimento de água potável ao domicílio. No caso de existir abastecimento ao domicílio, 

este pode ser feito dentro de casa, com a existência de torneiras, ou no quintal. Residências 

com abastecimento de água consomem significativamente mais água quando comparadas com 

residências sem abastecimento domiciliário, sendo o consumo ainda mais elevado quando 

existe canalização directa para o interior da casa. Sem abastecimento doméstico (Figura 4.1), o 

consumo de água não costuma ultrapassar os 20 l/hab/dia, em vez dos 60 l/hab/dia com 

abastecimento ao quintal (Figura 4.2) e 100 l/hab/dia com abastecimento de água no interior da 

residência. Com estes dados conclui-se que quanto mais cómodo e prático é o abastecimento 

de água maior é o consumo. A ocorrência de cada uma destas situações cria limitações à 

escolha do sistema de tratamento inicial a adoptar.  
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Figura 4.1: Habitantes a abastecerem-se com água numa localidade nas montanhas de Nuba, no 
Sudão (Brianne, 2011). 

No caso de não ter lugar abastecimento de água ao domicílio, as opções de latrina com 

água (latrina de autoclismo manual e de cisterna) tornam-se inviáveis, sendo necessário 

adoptar uma latrina a seco, ao passo que eventuais águas cinzentas geradas devem ser 

encaminhadas para um sumidouro. Nestes casos, a implementação da latrina ecológica é o 

mais aconselhável, ao permitir a utilização da urina e das fezes humanas geradas em sistemas 

a seco como fertilizante. 

 

Figura 4.2: Poço nas imediações duma habitação, permitindo obter água mais facilmente 
(Koutonin, 2013). 

Com a existência de um poço no quintal, torna-se possível adoptar a latrina com 

autoclismo manual, para além das opções a seco. No caso em que se escolhe uma latrina com 

água, esta deve estar ligada a uma fossa séptica, assim como as fontes de águas cinzentas 

(cozinha, duche, etc.), de modo a recolher e armazenar os efluentes gerados. Após a 

clarificação feita pela fossa séptica, o efluente deve ser encaminhado para outro tratamento de 
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modo a atingir uma qualidade suficiente para ser introduzido no meio ambiente, 

nomeadamente através de uma trincheira de infiltração ou um poço absorvente. Para as 

opções a seco seguem-se os mesmos princípios que numa residência sem abastecimento de 

água doméstico, privilegiando-se a latrina ecológica. 

Já no caso em que existe abastecimento de água no interior do domicílio, a opção que 

se destaca é a latrina com autoclismo de cisterna, opção mais popular devido à sua 

comodidade e conforto para o utilizador, embora os restantes tipos de latrina também sejam 

aplicáveis nestas situações. Apesar de existir abastecimento doméstico de água, a 

implementação de uma latrina a seco não deve ser excluída, visto ser possível construir uma 

superestrutura de raiz junto à habitação a intervencionar. Para os casos em que se implementa 

uma latrina com autoclismo de cisterna, deve seguir-se o mesmo procedimento mencionado 

para a latrina com autoclismo manual. 

Deve salientar-se que as latrinas a seco costumam ser consideradas com um estatuto 

inferior às latrinas com água, por serem vistas como mais ‘primitivas’, sendo adoptadas apenas 

quando são a única opção. De modo a ultrapassar esta resistência, deve apostar-se na 

educação das comunidades alvo, salientando-se os benefícios que as latrinas a seco 

apresentam, permitindo manter o maior número de opções de saneamento disponível para os 

diferentes tipos de residências. 

Na Figura 4.3 apresentam-se as opções mais adequadas a cada situação, permitindo 

uma compreensão mais rápida da solução do problema. Os dejectos das latrinas com 

autoclismo são directamente encaminhados para uma fossa séptica, onde ocorre o tratamento 

inicial para estes tipos de latrina. 

 

Figura 4.3: Organograma relativo às opções possíveis para cada condição de abastecimento. 
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4.3 - Espaço disponível, tamanho da população e densidade 

populacional 

 

 No âmbito desta dissertação considera-se que um sistema de saneamento local é, em 

regra, aplicável em localidades que possuam até 200 hab/ha ou 40 casas/ha. Para densidades 

mais elevadas de ocupação, isto é, para valores superiores a 40 casas/ha, os sistemas de 

saneamento centralizados são os mais aconselháveis para tratamento dos efluentes 

domésticos. 

As zonas rurais dos países em desenvolvimento costumam apresentar bastante 

espaço livre, algo espectável dadas as características destes locais: densidade populacional 

reduzida, área agrícola consideravelmente pequena e consequentemente uma área natural 

bastante extensa, tal como se pode observar na figura 4.4.  

 

Figura 4.4: Aldeia densamente habitada numa zona rural em África (Vaknin, 2010). 

No entanto, a ocorrência de uma vasta área natural não significa que exista 

necessariamente bastante espaço disponível para a implementação de sistemas de 

saneamento local, visto que numa área natural existe uma variedade de espaços físicos, desde 

zonas pantanosas até locais constituídos apenas por rocha, ou locais de elevado declive. Estes 

factores têm de ser tidos em conta no mapeamento do espaço disponível. 

O declive de uma determinada localidade é outro parâmetro importante, visto que os 

sistemas de saneamento local estão preparados para serem implementados apenas em locais 

com declive reduzido, sendo aconselhável a sua exclusão da lista de locais apropriados para a 

construção de instalações de saneamento. 

Um factor relevante na delimitação do espaço disponível é a distância das instalações 

sanitárias em relação às habitações, visto que a utilização de instalações sanitárias é tanto 
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menor quanto maior for a sua distância em relação à localidade onde moram os seus utentes. 

Deste modo, a implementação de um sistema de recolha (latrina) só se aplica dentro da 

comunidade ou nos arredores e nunca a mais de 30 metros de distância das habitações 

servidas. No caso dos sistemas de tratamento e disposição final, os locais escolhidos devem 

ficar a pelo menos 30 a 50 metros de distância das habitações, sendo aconselhável a sua 

construção nas imediações dos arredores das comunidades. 

Outro factor a ter em conta relativamente ao espaço disponível prende-se com a posse 

dos terrenos nas zonas rurais. Em muitos países em desenvolvimento não existe uma boa 

base de dados que permita saber com rigor a quem pertencem os terrenos. No entanto, tanto 

quanto possível deve procurar obter-se todo o conhecimento sobre a quem pertencem os 

terrenos rurais, de modo a evita conflitos no futuro. Os organismos públicos, como as câmaras 

municipais, possuem grande parte do terreno, em muitas situações, possibilitando a construção 

de sistemas de saneamento local. 

O tamanho e a densidade de uma população são factores determinantes na escolha de 

um sistema de saneamento local de custo reduzido, ao condicionar as suas dimensões.  

O tamanho da população relaciona-se com os caudais e cargas que o sistema de 

saneamento terá de tratar. No âmbito desta dissertação apenas são incluídas as populações 

com menos de 250 habitantes, um patamar que permite minimizar esta problemática. No 

entanto, algum cuidado terá de ser sempre dado ao tamanho da população servida de modo a 

garantir que a opção escolhida é bem planeada e implementada, evitando a ocorrência de 

sobrecargas, o que implicaria um mau funcionamento do sistema, com os consequentes 

perigos para a saúde pública e para o meio ambiente. O funcionamento incipiente ou mesmo a 

interrupção do sistema por razões ligadas ao mau planeamento poderiam inclusive 

descredibilizar o sistema, levando os habitantes locais a preferir uma substituição do sistema 

por outra opção, recusando a ideia de que a reabilitação do sistema existente seja exequível. 

Em geral e no caso de baixas densidades de ocupação (Figura 4.5), os sistemas de 

saneamento locais são ideais para o tratamento de efluentes domésticos quando são 

implementados de maneira individual, com cada habitação a ser servida pelo seu próprio 

sistema. No entanto, estes sistemas também conseguem funcionar de maneira eficiente 

quando implementados numa perspectiva colectiva, armazenando e tratando conjuntamente os 

efluentes de diferentes habitações.  
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Figura 4.5: Aldeia com habitações dispersas na África do Sul (Scheepers, 2012). 

 

A densidade populacional condiciona a escolha do sistema de saneamento, dado que 

alguns sistemas necessitam de uma área de ocupação consideravelmente superior.  

Populações mais densas e com menor espaço disponível apenas aceitam sistemas 

com capacidade para operar em espaços reduzidos. Nestes casos recomenda-se a construção 

de um sistema de saneamento colectivo, servindo várias residências. Desta forma consegue-se 

potenciar o espaço existente, para além de permitir poupanças a nível económico, através da 

geração de economias de escala. As águas cinzentas continuariam a ser servidas por 

sumidouros individuais, visto que este tipo de recolha e dispersão ocupa uma área muito 

reduzida.  

Dado que as fossas sépticas ocupam um espaço considerável a sua utilização é 

limitada em zonas mais densamente povoadas, no entanto a sua grande capacidade de 

armazenamento torna-as uma escolha recomendável para qualquer sistema de saneamento 

local que tenha por objectivo o tratamento de efluentes domésticos. Uma estratégia para 

ultrapassar a falta de espaço seria a sua construção nas imediações da povoação, recebendo 

os efluentes gerados na povoação através de tubagem própria para o efeito, adoptando uma 

solução semi-centralizada.  

Na Figura 4.6 sumariza-se a abordagem recomendada de modo a ultrapassar as 

condicionantes analisadas nesta secção. 
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Figura 4.6: Organograma relativo às opções de tratamento e disposição final consoante a 
densidade populacional. 

4.4 – Hábitos de higiene, culturais e clima 
Em muitas localidades rurais dos países em desenvolvimento com habitantes sem 

acesso a saneamento existe o fenómeno da defecação a céu aberto, o que apresenta riscos 

para a saúde pública e para o meio ambiente, para além de não salvaguardar a privacidade e o 

conforto das pessoas. A existência de defecação a céu aberto pode ser uma fonte de conflitos 

entre pessoas que não utilizam esta prática e as pessoas sem acesso a saneamento, sendo 

importante criar condições para que este hábito necessário para algumas pessoas deixe de 

existir. 

 Em nenhuma população existe a garantida de hábitos de higiene exemplares por parte 

da totalidade dos seus membros, levando a que uma grande maioria das pessoas prefira 

latrinas individuais e resistam à adopção de latrinas colectivas, de modo a evitarem o incómodo 

de terem de utilizar instalações sanitárias que tenham sido deixadas pouco limpas por parte de 

desconhecidos.  

As latrinas colectivas (Figura 4./) podem não ser consideradas com a mesma 

importância que as latrinas individuais como solução de longo prazo, podendo ser apenas 

implementadas como uma solução de curto prazo, enquanto se estuda que tipo de latrina 

individual se deve implementar na comunidade. Quando implementadas, a principal estratégia 

de promoção do uso de instalações colectivas passa pela educação dos membros da 

comunidade sobre os benefícios das boas práticas de higiene durante a utilização de 

instalações colectivas, assim como afixar mensagens educativas em locais apelativos.  

Outra acção que deve ser feita de modo complementar às anteriores é a limpeza 

frequente das instalações, garantindo que existe um sistema de limpeza funcional, ou fomentar 

que cada utilizador limpe as instalações após cada utilização.  
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Figura 4.7: Latrinas colectivas numa escola numa zona rural do Gana (PCV, 2009). 

A adopção de um sistema de saneamento local tanto pode ser condicionada como 

encorajada pelos hábitos culturais. Na maioria das culturas humanas falar sobre dejectos é 

embaraçoso, podendo ser mesmo considerado tabu, devendo ser dada uma atenção especial 

à linguagem usada, de modo a garantir o apoio das populações desde o início da 

implementação do sistema de saneamento.  

Alguns sistemas de recolha procedem à separação da urina das fezes e prevêem a sua 

utilização como fertilizante, um método que pode não ser bem aceite. A informação e 

sensibilização dos habitantes é a estratégia mais recomendável de promoção do uso dos 

dejectos humanos como fertilizante, assim como dos procedimentos necessários para atingir 

esse objectivo, como a adição de areia após cada defecação ou remexer as fezes de modo a 

facilitar a decomposição dos organismos patogénicos. De um modo geral, a desconfiança em 

relação à utilização dos dejectos humanos como fertilizante deixa de se manifestar após o 

conhecimento dos seus benefícios. 

Na Figura 4.8 apresenta-se uma proposta de escolha de latrina consoante a 

reutilização ou não da urina e das fezes. 
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Figura 4.8: Organograma relativo às opções de latrina existentes consoante a posição cultural. 

 Uma das grandes diferenças culturais ao nível dos hábitos sanitários está relacionada 

com o formato da sanita. Nos países de influência Ocidental as sanitas nas instalações 

sanitárias permitem que o utilizador se sente, sendo chamadas de sanitas ocidentais, ao passo 

que em outros locais do globo se utiliza uma sanita em que o utilizador se agacha ficando de 

cócoras, chamada de sanita turca. A escolha da sanita ‘errada’ poderá causar algum choque 

entre os potenciais utilizadores, que podem recusar utilizar as instalações sanitárias, 

inutilizando todo o sistema de saneamento local. No entanto, deve salientar-se que o formato 

da latrina não condiciona a escolha do tipo de latrina a implementar, sendo apenas uma 

característica que deve ser tida em conta na fase de construção das instalações sanitárias. 

O clima é um dos factores com maior importância, visto que a temperatura e a 

precipitação influenciam os processos de tratamento de efluentes, sendo necessário garantir 

que o sistema escolhido apresenta compatibilidade suficiente com o clima do local onde é 

adoptado. Para climas mais frios há que ter em conta que as temperaturas mais baixas tornam 

os processos de degradação de microrganismos mais lentos, devendo os sistemas ter 

capacidade para armazenar os efluentes ou a excreta a tratar durante períodos de tempo mais 

longos.  

Os sistemas com maior susceptibilidade em relação ao clima prendem-se com as 

últimas etapas de tratamento e a disposição final do efluente, como as zonas húmidas 

construídas, as plataformas de evapotranspiração ou os aterros filtrantes (as latrinas não são, 

em princípio, condicionadas pelo clima do local). Estes sistemas são potenciados por climas 

secos e quentes, onde a taxa de evapotranspiração é maior, apesar de serem mais facilmente 

usados em zonas com abundância de recursos hídricos, dado que a existência de água é algo 
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Latrina  ecológica 

Sem reutilização de 
urina e fezes 

Latrina com 
autoclismo 

Latrina melhorada 
ventilada 



66 
 

essencial para o seu funcionamento. Os restantes sistemas de tratamento e disposição final, 

como as trincheiras de infiltração, os filtros de areia e os poços absorventes podem ser 

implementados independentemente das características climatéricas de local a intervencionar. 

Na Figura 4.9, apresenta-se uma proposta relativamente aos condicionantes criados 

pelo clima do local a intervencionar. 

 

Figura 4.9: Organograma relativo às opções de tratamento e disposição final de acordo com o tipo 
de clima. 

4.5 – Rendimento, disposição e disponibilidade para pagar 
O rendimento disponível para investir num sistema de saneamento local é um critério 

muito importante, visto ser quase garantido que uma família ou comunidade prefira uma 

solução mais acessível financeiramente, mesmo que isso signifique adoptar um sistema 

consideravelmente mais exigente na fase de operação e manutenção. Apesar de os sistemas 

de saneamento local aqui referidos serem todos classificados como de custo reduzido, essa 

classificação é atribuída do ponto de vista de organizações e instituições que possuem fundos 

muito superiores aos das comunidades em causa. Quando a perspectiva das populações locais 

é tida em conta, vários sistemas de saneamento classificados de custos elevados. Deste modo, 

é aconselhável a obtenção de um conhecimento detalhado dos custos associados a cada 

sistema, assim como do rendimento disponível pelas famílias.  

Uma estratégia para ultrapassar a falta de ‘capital’ das comunidades a intervencionar é 

a atribuição de fundos públicos para financiar a implementação dos sistemas de saneamento. 

Um grande inconveniente desta abordagem está relacionado com a criação de uma relação de 

dependência das comunidades em relação a organismos públicos, o que pode limitar a 

capacidade de decisão dos habitantes perante o poder estatal, algo comum nos países em 

desenvolvimento, onde existem pouco mecanismos para limitar a capacidade interventiva do 

Estado. Outro problema prende-se com a provável resistência e desconfiança por parte dos 

organismos públicos em atribuir fundos a comunidades mais carenciadas, que são 

consideradas com grande frequência como não prioritárias nos planos de investimento público, 

dado o reduzido retorno financeiro dos projectos junto destas comunidades, assim como ao 

limitado peso político que os habitantes mais desfavorecidos possuem.  

Tipo de clima 
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Outra forma de ultrapassar o capital limitado das comunidades mais desfavorecidas 

passa pela concessão de crédito aos beneficiários. O grande entrave a esta abordagem 

prende-se com o pagamento futuro do crédito, que pode ser incomportável para muitos 

habitantes, com recursos financeiros limitados e variáveis ao longo do tempo, incentivando 

potenciais credores a recusar a concessão de crédito. Outra limitação à concessão de crédito 

diz respeito aos juros elevados que estão geralmente associados a este tipo de empréstimos, 

estando acima das capacidades financeiras da maioria das populações mais desfavorecidas. A 

falta de estruturas bancárias nas zonas mais desfavorecidas e distantes dos centros urbanos 

constitui outra barreira à concessão de crédito, dada a dificuldade de deslocação das 

populações destas zonas até aos centros urbanos. 

Face a estes condicionantes, as ONG possuem um papel determinante, visto que 

possuem os capitais necessários para o financiamento destes empreendimentos e estão 

organizadas de modo a poder patrocinar projectos de desenvolvimento humano com poucos 

interessados junto do poder político-económico. Deste modo, as ONG conseguem funcionar 

como interlocutores entre o poder político, os agentes bancários e as povoações mais 

carenciadas, conseguindo a aprovação política necessária para os projectos a implementar e 

integrando as comunidades locais nessa mesma implementação, utilizando o conhecimento 

local para o sucesso do projecto. 

A disposição para pagar é um parâmetro extremamente variável, sendo também um 

factor importante, visto ser necessário manter todas as opções de financiamento disponíveis 

perante as dificuldades na obtenção de capital que os projectos de saneamento local 

apresentam. Geralmente, não é possível prever se uma família ou mesmo a comunidade 

pretendem ou podem contribuir para o financiamento do sistema de saneamento, ou quanto é 

que irão contribuir. O único parâmetro de previsibilidade é o rendimento ganho por cada 

habitante, dado que pessoas com rendimento mais elevados são mais propensas a contribuir e 

com parcelas superiores para o financiamento do sistema de saneamento do que pessoas com 

rendimentos mais reduzidos. Em determinadas circunstâncias, em que os beneficiários 

apresentam sólidas condições financeiras, pode ser exigida a implementação de sistemas mais 

caros. Por exemplo, uma família pode insistir na construção de uma latrina melhorada ventilada 

apesar de conseguir financiar a implementação de uma latrina ecológica. Visto que a adopção 

da latrina ecológica não afectaria a solidez financeira da família, o sistema de saneamento 

implementado não seria o mais desejado pelos seus beneficiários. 

É de salientar que os sistemas de saneamento local em zonas rurais dos países em 

desenvolvimento necessitam de ser auto-sustentáveis de modo a garantir a sua viabilidade 

futura. De modo a potenciar os fundos para a implementação dos sistemas de saneamento 

local é aconselhável promover a contribuição dos beneficiários dos próprios sistemas de 

saneamento, ou seja, os habitantes locais. Deste modo, as populações devem ser educadas 

sobre os potenciais benefícios criados por um sistema de saneamento, tentando ultrapassar 
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resistências existentes, nomeadamente a tendência natural das pessoas para recusarem 

participar financeiramente em projectos que não lhes pareçam prioritários ou que apresentem 

uma relação custo-benefício pouco atractiva do seu ponto de vista. 

No Quadro 4.1 sumarizam-se os custos de investimento dos diferentes tipos de 

saneamento, incluindo os custos associados à fossa séptica. Desta forma, facilita-se a 

compreensão da linha de pensamento estruturada na figura 4.10. Os custos apresentados são 

para uma instalação que sirva uma família de 4 pessoas. 

Quadro 4.1: Custos de investimento dos diferentes tipos de sistemas de saneamento local. 

Tipo de tratamento e 
disposição final 

Custos (1) 
incluindo fossa 

séptica (€) 
Tipo de latrina 

Custos (2)  
(€) 

Zonas húmidas 
construídas 

2000 Latrina melhorada 150 

Poço absorvente 2800 
Latrina melhorada 

ventilada 
250 – 450 

Trincheira de 
infiltração  

2200 – 14000 Latrina ecológica 250 – 560 

Filtros de areia 4800 
Latrina com autoclismo 

manual 
235 – 410 

Aterro filtrante 7400 
Latrina com autoclismo de 

cisterna 
150 - 375 

Plataforma de 
evaporação 

34000 

(1) – Valores convertidos a partir de dólar americano; 

(2) – Valores convertidos a partir do rand sul-africano; 

Valores compilados a partir de: (Furter, 2011), (DWAF, 2002), (DWAF, 2007), (EPA, 

2006), (EPA, 1999), (EPA, 1999), (EPA, 2000) e (EPA, 2012). 

 

Na Figura 4.10 apresenta-se, de forma sumária, o procedimento aconselhável de modo 

a atingir uma solução para as condicionantes relacionadas com o rendimento, a disposição e a 

disponibilidade para pagar. 
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Figura 4.10: Organograma sobre as opções de tratamento e disposição final segundo o rendimento 
e a disponibilidade para pagar. 

4.6 - Capacidade e competência para a exploração 
 As competências existentes numa população são características essenciais para o 

sucesso futuro de um sistema de saneamento local. Isto deve-se à própria concepção e ideia 

de saneamento local, em que os utentes do sistema têm um papel crucial no seu 

funcionamento e na sua manutenção.  

As competências dizem respeito ao conhecimento necessário para o bom 

funcionamento dos sistemas de saneamento, variando consoante a complexidade técnica de 

cada um dos diferentes tipos de saneamento. Aquando da escolha do sistema a implementar, 

deve-se averiguar se existem as competências essenciais ou se é necessário fornecer 

formação adicional. A complexidade de um sistema de saneamento local é deste modo um 

entrave à sua adopção, ao obrigar a uma preparação mais aprofundada por parte dos seus 

utentes e ao exigir uma maior disponibilidade de tempo para as tarefas de operação e 

manutenção. A formação dos utentes pode apresentar um custo financeiro demasiado elevado, 

comprometendo a viabilidade do projecto. Entretanto, é bastante provável que as tarefas 

diárias dos utentes imponham sérios entraves à realização das tarefas de operação e 

manutenção, com as tarefas diárias a serem preferidas em caso de falta de tempo, colocando o 

bom funcionamento do sistema em causa. 
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Assim, escolhas de solução mais simples, como o poço absorvente ou a plataforma de 

evaporação apresentam uma maior aplicabilidade em relação aos aterros filtrantes e às zonas 

húmidas construídas, visto ser necessário saber manter a vegetação e a não colmatação 

desses sistemas. A trincheira de infiltração e os filtros de areia necessitam de conhecimentos 

técnicos relativamente próximos, dadas as semelhanças entre estes sistemas, sendo 

considerados de dificuldade técnica intermédia. 

Na Figura 4.11 apresenta-se o procedimento recomendado para ultrapassar a 

problemática associada às competências existentes nas famílias ou comunidades a servir. 

 

Figura 4.11: Organograma relativo às opções de tratamento e disposição final de acordo com a 
competência dos beneficiários. 

4.7 - Tipo de solo e meio receptor 
 O solo é um meio com capacidade purificante, permitindo realizar o tratamento final de 

efluentes domésticos. Este processo ocorre através de uma acção mecânica, em que as 

substâncias em suspensão ficam retidas nos interstícios do solo e através de uma acção 

biológica, realizada por bactérias aeróbias existentes nas camadas superiores do solo, que 

utilizam o Oxigénio disponível com o propósito de oxidar a matéria orgânica, transformando-a 

em substâncias simples e estáveis. Com estes processos, eliminam-se os organismos 

patogénicos prejudiciais para a saúde humana, permitindo criar efluente de qualidade elevada 

antes de este ser armazenado nas águas subterrâneas ou ser encaminhado para uma linha de 

água mais próxima através de um sistema de drenagem. 

Como os sistemas de saneamento local utilizam as características físicas do solo para 

realizarem o tratamento dos efluentes domésticos, torna-se importante conhecer o tipo de solo, 
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de modo a maximizar a purificação de efluentes, permitindo implementar o sistema melhor 

adaptado para cada solo.  

A característica mais importante a analisar no solo é a altura a que se situa o nível 

freático. Para locais em que o nível freático se encontra próximo da superfície, a decomposição 

biológica é prejudicada devido à presença reduzida de Oxigénio, cuja circulação no solo é 

impedida através do entupimento dos interstícios do solo por moléculas de água. Outro 

problema decorrente de níveis freáticos elevados prende-se com a forte possibilidade de 

contaminação das águas subterrâneas, ao entrarem em contacto com os efluentes domésticos 

a tratar. De modo a minimizar este risco, os sistemas de saneamento local implementados 

devem ser impermeáveis, impedindo a infiltração dos efluentes para o solo circundante e/ou 

construídos sobre a superfície do solo, de modo a aumentar a distância em relação ao nível 

freático, que não deve ser inferior a 3,5 metros. Este valor pode ser reduzido para 1,5 metros 

em locais com risco reduzido de contaminação de origens de água. 

Outra característica importante a analisar prende-se com a permeabilidade do solo, 

dado que este é um parâmetro que determina o grau de eficiência da purificação dos efluentes 

domésticos e a carga hidráulica aceitável.  

Para solos com permeabilidade muito elevada como é o caso de solos calcários ou 

dominados por rochas fracturadas (Figura 4.12), os efluentes não são sujeitos a um grau de 

purificação suficiente, ao percorrerem grandes distâncias num espaço de tempo reduzido, 

impedindo o tratamento mecânico assim como o tratamento biológico. O grande problema 

deste tipo de solos está relacionado com a possibilidade de contaminação de águas 

subterrâneas, ao receberem efluentes domésticos contaminados, no caso em que o nível 

freático não se encontra muito longe da superfície do solo, possibilitando a ocorrência de surtos 

de doenças através do seu consumo por parte das populações locais.  

 

Figura 4.12: Solo fendilhado (Sombra, 2008). 

Enquanto isso, nos solos de permeabilidade muito reduzida, como é o caso dos solos 

argilosos (Figura 4.13), ocorre o problema inverso, com os efluentes domésticos a percorrerem 

distâncias muito reduzidas em espaços de tempo muito longos. Nestes casos há a 

possibilidade de ocorrerem inundações, dado que o solo se encontra saturado com o efluente. 
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Por outro lado, há o perigo de acumulação de organismos patogénicos na superfície do solo, 

criando riscos para a saúde pública, ao permitir a contaminação, com as populações locais a 

assumirem riscos através do contacto com o solo, especialmente perigoso para as crianças.  

 

Figura 4.13: Solo argiloso (SoBiologia, s.d.). 

Desta forma, é aconselhável a utilização de solos arenosos sempre que se pretende 

utilizar o solo como meio de tratamento de efluentes domésticos. Este tipo de solo caracteriza-

se por apresentar um teor em areia superior a 70%. Na natureza, nem todos os solos são, 

naturalmente, arenosos (Figura 4.13), o que condiciona a adopção de sistemas tratamento final 

de efluentes domésticos. Foi com o objectivo de ultrapassar este problema que se criaram os 

sistemas com areia na sua constituição, como é o caso das trincheiras e dos filtros de areia. Ao 

incorporarem a areia, estes sistemas conseguem aproveitar as suas capacidades purificadoras 

de efluentes domésticos, permitindo a utilização de solos arenosos a uma escala 

consideravelmente mais alargada. 

 

Figura 4.14: Solo arenoso junto à costa (SoBiologia, s.d.). 

Para se construir as instalações de um sistema de saneamento é necessário que o 

local escolhido possua determinadas características, tais como que o solo de suporte seja 

suficientemente maleável, permitindo a sua escavação, mas que ao mesmo tempo apresente 

rigidez suficiente para impedir que as estruturas construídas se “afundem” ou desmoronem. É 
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neste contexto que as zonas pantanosas e as zonas rochosas são consideradas não 

apropriadas para a implementação de um sistema de saneamento local. 

Na Figura 4.15 apresenta-se uma proposta de apoio à escolha do sistema de 

saneamento a implementar, considerando as condicionantes analisadas nesta secção.

 

Figura 4.15: Organograma de apoio à selecção do sistema de tratamento e disposição final, de 
acordo com as características do solo. 
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5 – Proposta simplificada de apoio à decisão 

  

5.1 – Aspectos introdutórios 
A escolha de um sistema de saneamento local de custo reduzido apresenta duas 

etapas: a primeira referente à escolha do tipo de latrina, enquanto na segunda etapa analisa-se 

qual a melhor opção para o tratamento secundário dos efluentes domésticos. Esta divisão em 

duas fases justifica-se pela diferença entre um sistema de saneamento que utiliza água e outro 

a seco. A utilização de água como meio de transporte dos dejectos humanos implica o 

tratamento de efluentes com um volume consideravelmente superior ao volume de excreta que 

necessita de tratamento num sistema de saneamento a seco. Enquanto para sistemas a seco o 

sistema é caracterizado apenas por uma latrina com a fossa adjacente, no caso de um sistema 

com água existem 3 estruturas que o constituem: uma latrina com água, seguida de uma fossa 

séptica, terminando num sistema de disposição final. A fossa adjacente a uma latrina a seco 

apenas serve como reservatório para os dejectos humanos, essencialmente sólidos, ao passo 

que a fossa séptica tem capacidade para receber grandes volumes de efluentes domésticos, 

essencialmente líquidos. Deste modo, neste capítulo serão abordadas as duas etapas 

possivelmente existentes na implementação de um sistema de saneamento local, permitindo 

uma compreensão rápida do processo de decisão. 

Em anexo apresentam-se organogramas explicativos da estrutura de funcionamento de 

cada um dos formulários. 

5.2 – Formulário de apoio à escolha de uma latrina 
Seguidamente apresenta-se a primeira etapa na escolha de um sistema de 

saneamento local a seco, em que o tipo de latrina a implementar é analisado de acordo com 

alguns dos critérios condicionantes analisados no Capítulo 4. Na escolha do tipo de latrina a 

implementar existem 2 condicionantes a analisar: a condição de abastecimento e a posição 

cultural relativa à reutilização da urina e das fezes como fertilizante. Os condicionantes 

restantes aplicam-se apenas à escolha do sistema de tratamento e disposição final a 

implementar, ao passo que os 2 condicionantes acima mencionados são exclusivos às latrinas. 

Para esta etapa, os entraves financeiros não são da mesma importância que na 

escolha do tratamento de efluentes (solução com água), visto que as diferentes latrinas 

apresentam um custo relativamente próximo entre si. Outro aspecto prende-se com o facto de 

a latrina mais dispendiosa, a latrina ecológica, ser aquela que apresenta retorno financeiro, ao 

permitir reutilizar a urina e as fezes como fertilizante, possibilitando às famílias beneficiadas 

reduzir os encargos financeiros com a obtenção de fertilizantes. Deste modo, mesmo o 

condicionante relativo ao rendimento, disposição e disponibilidade apenas é analisado para a 

escolha do sistema de tratamento e disposição final. 
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Na Figura 5.1 apresenta-se um “Print Screen” da folha de Excel onde foi feita a fórmula 

relativa à escolha da latrina, denominada por Formulário 1.  

 

Figura 5.1: Exemplo de aplicação do Formulário 1, relativo à escolha do tipo de latrina a 
implementar. 

Na Figura 5.1 consegue ver-se um exemplo de aplicação da função, que transmite uma 

solução final consoante as respostas dadas a cada um dos condicionantes. No caso 

apresentado, a resposta ao condicionante de abastecimento permitiu inferir que não existe 

abastecimento doméstico, ou seja, o fornecimento de água é feito através de um fontanário. 

Neste caso, a posição cultural é favorável à reutilização de urina e fezes como fertilizante. 

Conjugando esta informação, o formulário indica que a latrina ecológica é a interface amis 

apropriada para esta situação. 

 5.3 – Formulário de apoio à escolha do sistema de tratamento 

e disposição final 
 Para os casos em que a solução resulta de abastecimento domiciliário, torna-se 

necessário proceder à escolha do sistema de tratamento e disposição final. Esta etapa realiza-

se apenas para este tipo de abastecimento de modo a permitir tratar os volumes consideráveis 

de efluente gerados pelo uso de instalações sanitárias, assim como do resto das actividades 

domésticas, visto que tanto as águas cinzentas como as águas negras são encaminhadas para 

o mesmo local de armazenamento, uma fossa séptica geralmente. Este local de 

armazenamento é uma fossa séptica, dada a sua capacidade de separação da matéria sólida 

da matéria líquida existente nos efluentes, assim como o seu tempo de operação elevado. No 

entanto, o efluente produzido por uma fossa séptica necessita, em regra, de tratamento 
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posterior, devido à elevada concentração de organismos patogénicos e de outros poluentes, 

como o CBO5 e SST.  

Na Figura 5.2 apresenta-se um “Print Screen” com um exemplo da aplicação da função 

que permite conhecer o sistema mais adaptado às características do local a intervencionar. 

Nesta escolha analisam-se os restantes condicionantes: o tipo de solo e meio receptor, o clima 

e, especialmente, o rendimento, a disposição e disponibilidade para pagar. 

A ordem pela qual se deve analisar cada um dos condicionantes prende-se com as 

características que as diferentes opções de tratamento secundário apresentam. Deste modo, 

não é relevante averiguar a permeabilidade do solo para sistemas que não utilizam o solo 

como meio de disposição final, como o filtro de areia superficial ou a plataforma de 

evapotranspiração. Apesar de a disponibilidade e a disposição para pagar das populações 

locais ser um factor importante, este condicionante só deve ser analisado no final do processo 

de decisão, quando se conhecem os sistemas de tratamento considerados apropriados para o 

local a intervencionar. Já o condicionante clima apenas se aplica para os sistemas 

implementados acima do nível do solo, como o filtro de areia superficial, o aterro filtrante e a 

plataforma de evaporação. 

 

Figura 5.2: Exemplo de aplicação do Formulário 2, relativo à escolha do sistema de tratamento e 
disposição final. 
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  Neste caso, os dados inseridos incluíam um local com nível freático reduzido, com 

terreno permeável e rendimento, disponibilidade e disposição para pagar reduzidos, resultando 

no poço absorvente como a solução para estas características.  

Um dado importante sobre o Formulário 2 prende-se com o facto de o condicionante 

clima apenas ser importante para os casos em que o nível freático é elevado, ou seja, superior 

a 1,5 metros. Isto acontece porque os sistemas construídos sobre a superfície do solo, os 

únicos que dependem do clima para o seu funcionamento, são apenas implementados para 

níveis freáticos elevados. No exemplo da Figura 5.2, apresenta-se a solução poço absorvente, 

solução que pode ser implementada independentemente do tipo de clima existente no local. 

Deste modo, o Formulário 2 foi estruturado de modo a que o preenchimento de um 

condicionante apenas se reflicta na solução final para as circunstâncias analisadas no capítulo 

4.  
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6 – Conclusão e sugestão de trabalhos futuros 

 

O saneamento adequado continua a não estar ao alcance de mais de mil milhões de 

pessoas. De modo a reduzir-se para metade a proporção de pessoas sem acesso a 

saneamento, entre 1990 e 2015, são necessários esforços redobrados por parte de governos, 

universidades, ONG, entre outros. Nesta dissertação caracterizaram-se diferentes sistemas de 

recolha, tratamento e disposição final de excreta ou de efluentes domésticos. Analisaram-se os 

critérios de qualidade de descarga de efluentes, assim como os principais condicionantes à 

implementação de saneamento local. A conjugação da informação analisada permitiu a criação 

de procedimentos para facilitar o processo de decisão. 

A realização deste trabalho permitiu aumentar a literatura disponível em Português 

sobre os diferentes tipos de latrina existentes, assim como sobre diversos tipos de tratamento e 

disposição final. A importância desta contribuição deve-se à existência de diversas populações 

sem saneamento em países em desenvolvimento em que o Português é a língua materna ou 

de mais fácil compreensão, nomeadamente no Brasil e em África. Desta forma, trabalhos 

técnicos e hjghtj que permitam aumentar a literatura disponível em Português devem ser 

encorajados, permitindo que um maior número de pessoas tenha acesso a informação credível, 

ao colmatar a diferença entre a quantidade de literatura existente em Português e Inglês. 

Outro aspecto importante alcançado com este trabalho está relacionado com 

procedimentos simplificados de apoio à decisão, permitindo acelerar a escolha do tipo de 

latrina e do tipo de tratamento e disposição final a implementar. Desta forma, o processo de 

decisão apresenta-se mais optimizado. No entanto, poderá funcionar de uma forma demasiado 

padronizada, sendo susceptível de avaliar como idênticas, situações com diferenças mais 

difíceis de detectar. Assim, estes procedimentos devem ser encarados como ponto de partida 

para futuros desenvolvimentos e melhoramentos, que permitam criar funções com capacidade 

de ter em conta um maior número de condicionantes, de modo a torná-las mais precisas, 

permitindo dar mais credibilidade à sua aplicação. 

Este trabalho deve ser completado, futuramente, no sentido de adquirir mais 

credibilidade e utilidade, nomeadamente no que respeita às funções de decisão, que devem 

incluir mais variáveis e condicionantes, e incluírem, nomeadamente, custos unitários das 

componentes das soluções de saneamento “a seco”, ou “a água”. 
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Figura I.1: Organograma demonstrativo da estrutura utilizada no formulário 1. 
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Figura I.2: Organograma ilustrativo da estrutura de funcionamento do formulário 2. 
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