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RESUMO 
 

Uma ETAR consiste num conjunto de órgãos e equipamentos para o tratamento das águas residuais, 

para posterior utilização em usos compatíveis, ou para simplesmente serem descarregadas nos meios 

recetores com um nível de poluição adequado aos seus usos atuais ou potenciais.  

A dissertação refere-se a Moçambique e tem como principais objetivos analisar a situação concreta do 

saneamento e em particular o tratamento de águas residuais.  

Faz-se a análise crítica da legislação. Aborda-se ainda o processo geral da prática de gestão de 

saneamento de efluentes e de lamas fecais e apresenta-se a um caso de estudo: a ETAR da cidade da 

Beira. Por fim, são identificados os principais desafios e apresentadas perspetivas para o futuro 

próximo. 

Sendo assim, aborda-se o enquadramento legal e institucional dos setores de água e saneamento e 

descrevem-se algumas técnicas de tratamento de águas residuais.  

Apresenta-se a descrição dos sistemas do saneamento descentralizados mais utilizados em 

Moçambique. Procede-se a uma análise sobre o saneamento e o tratamento das águas residuais na 

Cidade do Maputo (ETAR de Infulene) e no resto do País, referindo-se também a existência de 

algumas ETAR compactas. 

Procede-se ainda à descrição das etapas de gestão de lamas fecais (recolha/esvaziamento, transporte, 

tratamento e o destino final), à valorização das lamas e aos principais impactos associados à sua 

gestão. 

Desenvolve-se o caso de estudo da Cidade da Beira, fazendo-se uma análise geral sobre o respectivo 

desempenho ao longo de três anos (2013-2015). 

Finalmente, apresentam-se os principais desafios do tratamento de águas residuais e gestão de lamas 

fecais no País, seguindo-se uma síntese, conclusões e perspetivas. 

 

Palavras-chaves: Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR); Gestão de lamas fecais; 

Moçambique; Sistemas de saneamento descentralizados. 
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ABSTRACT 
 

A WWTP consists of a set of treatment facilities and equipment, for further use of the effluent in 

compatible uses, or simply to be discharged into receiving waters with a level of pollution appropriate to 

their current or subsequent uses. 

 

The dissertation refers to Mozambique situation and has as main objectives to analyze the concrete 

situation of the sanitation and in particular the treatment of waste water. A critical analysis of the 

legislation is carried out. The general process of wastewater and fecal sludge management is also 

discussed and the application to a case study is presented: the WWTP of the city of Beira.  

 

Finally, the main challenges and perspectives for the near future are identified. Thus, the legal and 

institutional framework of the water and sanitation sectors is addressed and some wastewater treatment 

techniques are described. 

A description of the most commonly used decentralized sanitation systems in Mozambique is also 

presented. An analysis is carried out on the sanitation and treatment of wastewater in Maputo city 

(Infulene WWTP) and in the rest of the country. It also describes the stages of fecal sludge 

management (collection / emptying / transport / treatment and final disposal), the recovery of fecal 

sludge and the main impacts associated with management. 

The case study of the city of Beira is developed, making a general analysis about the respective 

performance over the three years under study. 

Finally, the main challenges and prospects of wastewater treatment and fecal sludge management in 

the country are presented, followed by a synthesis, conclusions and perspectives. 

 

Key-words: Decentralized sanitation systems; Fecal sludge management; Mozambique; Wastewater 

Treatment Plant (WWTP); 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Motivação 

 

A necessidade do saneamento é muito relevante a nível mundial, para a saúde e o bem-estar da 

humanidade. A explosão demográfica, assim como o êxodo rural e a procura de mais oportunidades 

para os jovens, que se tem observado ao longo das últimas décadas a nível dos países em 

desenvolvimento, tal como Moçambique, faz com que o acréscimo da procura dos sistemas de 

saneamento melhorados potencie a necessidade de desenvolver novas infraestruturas. É desejável 

que sejam instalados novos sistemas de tratamento de águas residuais, bem como promover uma 

gestão adequada das lamas fecais no caso do saneamento a seco, no sentido de promover um 

melhoramento do sistema de saneamento, tendo em atenção os sistemas sanitários já existentes. 

Em geral, estes países utilizam o saneamento local, o que torna indispensável a gestão das lamas 

fecais, contribuindo e prevenindo o risco das doenças e a proteção do meio ambiente. 

No caso de Moçambique, a falta de saneamento é um dos problemas graves que tem marcado o dia 

a dia do país. Nas cidades em franco crescimento e pressionadas pela construção e ocupação 

desordenada de espaços, esta situação tem contribuído para a disseminação de várias doenças 

relacionadas com a sua insuficiência ou a não observância das regras básicas de gestão dos 

resíduos. A disponibilidade da água também é fundamental para que haja uma boa gestão dos 

serviços de saneamento. 

Os grandes desafios que se têm colocado em Moçambique em termos de gestão dos recursos 

hídricos resultam da falta de educação das comunidades sobre a importância dos sistemas de 

saneamento e da ausência do ordenamento territorial que salvaguarde as comunidades mais 

vulneráveis das regiões periurbanas. A ausência de gestão dos resíduos sólidos e saneamento estão 

relacionados, por um lado, com falta da disponibilidade financeira do Estado e por outro com a falta 

de recursos no caso das famílias mais carenciadas.  

O aumento crescente do consumo da energia, da água, dos recursos não renováveis e outros 

recursos naturais, conduz a desafios adicionais tendo em atenção a limitada capacidade em termos 

de recursos humanos qualificados e a disponibilidade financeira do país.     

Como consequência do cenário apresentado, surge o interesse em estudar e avaliar o tratamento de 

águas residuais e a gestão de lamas fecais em Moçambique, com três propósitos:  

1) Reduzir o grau de risco de doenças relacionados e promover a saúde pública; 

2) Reduzir o nível de poluição no meio ambiente em geral, bem como nos ecossistemas aquáticos; 

3) Promover a reutilização para vários fins da água tratada. 
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1.2. Enquadramento   

 

Nas últimas décadas, a expansão do saneamento nos países em desenvolvimento tem vindo a 

crescer significativamente, por um lado devido ao aumento da densidade populacional e por outro 

lado imposto pela necessidade de melhoramento do sistema sanitário, para o bem-estar da 

sociedade, sobretudo nas zonas urbanas e periurbanas.  

 A consequência do atual desenvolvimento urbano faz-se sentir quer em termos quantitativos (devido 

o aumento dos caudais e agravamento dos riscos de inundações) quer em termos qualitativos 

(poluição nos meios recetores) devido às características dos diversos poluentes provenientes das 

várias atividades domésticas, comerciais e industriais (Galvão, 2009). 

As Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) são instalações destinadas ao tratamento 

das águas residuais de origem doméstica e industrial para depois serem escoadas para o mar ou rios 

com um nível de poluição reduzido, definido com base na regulamentação exigida para a preservação 

dos recursos hídricos e do meio ambiente, a fim de evitar a sua contaminação (Meireles, 2011). 

As exigências ambientais e de cumprimento de legislação no tratamento de águas residuais, tem 

conduzido, no entanto em Moçambique, a um acréscimo muito limitado no tratamento de águas 

residuais. 

A gestão de lamas fecais funciona como um conjunto de processos em ciclo; nomeadamente, coleta, 

transporte, tratamento e destino final, que se iniciam com o utilizador, zona de interface e terminam 

com retorno ao meio ambiente. “Lamas fecais” são matérias frescas, parcialmente ou totalmente 

digeridas, semilíquidas ou sólidas, que resultam do armazenamento ou tratamento de mistura de 

água amarela (urina), e água negra (fezes), com ou sem adição de água cinzenta, proveniente de 

órgãos de armazenamento de sistemas de saneamento locais. (Hazel, 2015). O aumento da 

população sentido nestes países, desafia a capacidade de resposta face às infraestruturas já 

existentes, refletindo-se numa cada vez maior complexidade das soluções.  

A maioria das áreas onde tem lugar o saneamento em Moçambique, são os núcleos consolidados 

das grandes cidades (“cidade de cimento”), o que dificulta a melhoria dos serviços nas zonas 

periféricas, não citadinas. Este facto constitui um grande desafio, devido a vários fatores, como 

sejam: a ausência de planeamento urbano, a falta de informação à população, as condições 

geográficas e de ocupação e as dificuldades de vias de acesso. 

Os investimentos para a expansão dos serviços são usualmente direcionados para áreas urbanas 

planeadas, onde o estatuto legal é claro e onde os riscos de investimento e de recuperação de custos 

são baixos, o que não acontece nas áreas periurbanas (Ramôa, 2010). 

Em termos dos sistemas de tratamento de águas residuais, Moçambique encontra-se atualmente 

numa fase de construção de novos sistemas, expansão e ampliação dos sistemas já existentes, 

sendo previsível que nos próximos anos possa haver mais ETAR espalhadas nas grandes cidades 
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provinciais. Atualmente, o país apenas dispõe do sistema de tratamento por Lagunagem na área 

metropolitana de Maputo e Matola (ETAR de Infulene), ETAR da Cidade da Beira (Sofala), ETAR do 

Distrito de Songo em Tete (na presente dissertação apenas são estudadas as duas primeiras). 

Também existem no País ETAR compactas, nomeadamente na Cidade de Maputo e Matola, cuja 

sustentabilidade e capacidade do tratamento é limitada, devido ao elevado custo energético e de 

manutenção dos equipamentos.  

 

1.3. Objetivos do trabalho 

 

No âmbito da presente dissertação, pretende-se: 

i) Analisar a situação concreta de Moçambique em termos de recolha e tratamento de 

águas residuais, incluindo a analise crítica da legislação. 

ii) Definir em termos gerais as práticas de gestão de lamas fecais em Moçambique. 

iii) Desenvolver um “caso de estudo” aplicado à Cidade da Beira, avaliando o desempenho 

da Estação do Tratamento de Águas Residuais (ETAR).    

iv) Identificar os principais desafios e perspetivas futuras do sector em Moçambique. 

  

1.4. Organização da dissertação 

 

No primeiro capítulo apresenta-se a motivação, o enquadramento do tema em estudo, a 

metodologia, bem como os objetivos da dissertação e o modo como se encontra organizada. 

No segundo capítulo procede-se a uma descrição sobre a situação geral do saneamento em 

Moçambique, a evolução do saneamento e o enquadramento legal e institucional no sector de águas.   

O capítulo três é reservado à introdução da caracterização de soluções tecnológicas de tratamento 

de águas residuais; nomeadamente, a definição de sistemas centralizados e sistemas 

descentralizados. Descrevem-se ainda as técnicas de tratamento de águas residuais aplicadas em 

diversas regiões do país; nomeadamente, i) ETAR de Infulene situada na Cidade de Maputo, ii) ETAR 

no Distrito de Songo, iii) tratamento de águas residuais no resto do país e iv) ETAR compactas no 

País. 

No capítulo quatro é feito uma análise sobre gestão de lamas fecais em Moçambique. Procede-se à 

descrição das etapas de tratamento de lamas fecais desde a captação até ao destino final, tratamento 

de lamas, a sua valorização e os seus impactos no meio ambiente e na saúde pública. 
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No capítulo cinco é desenvolvido o “caso de estudo” da Cidade da Beira, em que se analisam os 

sistemas de saneamento da cidade, (rede de águas pluviais e rede de águas residuais) e o 

desempenho operacional da ETAR ao longo dos três anos de funcionamento (2013-2015).  

É avaliado o desempenho operacional da ETAR, tendo em atenção:  

i) As dimensões dos órgãos da ETAR; 

ii) Os resultados apresentados anteriormente sobre a eficiência do tratamento; 

iii) Analisam-se os fatores que influenciam a redução do caudal que chega à ETAR (2013 a 

2015); 

iv) A qualidade final do efluente tratado. 

No capítulo seis, a partir da análise dos resultados do funcionamento das ETAR, definem-se os 

principais desafios associados ao tratamento de águas residuais no País. Referem-se os fatores 

chave que contribuem para o constrangimento no tratamento de águas residuais e na gestão de 

lamas fecais. Dá-se realce às principais carências e ao cumprimento dos requisitos do 

enquadramento legal e institucional. Por fim, definem-se as perspetivas associadas à evolução do 

saneamento no que concerne ao tratamento de águas residuais e à gestão das lamas fecais. 

No capítulo sete apresenta-se a síntese e conclusões do trabalho. Sugerem-se ainda 

recomendações a serem aplicadas no futuro próximo, indicando-se as soluções alternativas para o 

melhoramento do desempenho das ETAR. 
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2. SITUAÇÃO GERAL DO SANEAMENTO EM MOÇAMBIQUE 

2.1. Considerações gerais 
 

O saneamento básico, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a gestão e controlo dos 

fatores físicos que podem produzir efeitos nocívos no homem, prejudicando o seu bem-estar físico, 

mental e social.  

O saneamento básico tem origem na antiguidade, desde o surgimento e expansão das cidades. A 

falta de água e do saneamento, chamou a atenção para a relevância do desenvolvimento dos 

sectores de água e do saneamento (Albuquerque, 2012). Atualmente, os benefícios que derivam da 

prática do saneamento básico resultam principalmente da sua vertente de prevenção (OMS). 

A expansão das cidades e a falta de investimento em infraestruturas adequados para o tratamento de 

águas residuais, tem gerado uma problemática no âmbito das consequências resultantes por falta de 

um saneamento sustentável.  

Estas problemáticas fizeram a Organização das Nações Unidas (ONU) criar em 2015 a “Agenda 

2030”, que consiste numa declaração dos 17 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que 

se destina a colocar o mundo num caminho mais sustentável e resiliente. Os ODS foram traçados a 

partir das conquistas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), os quais produziram o 

mais bem-sucedido movimento de combate à pobreza da história recente dos povos, durante o 

período de 2000 a 2015 (ONU).  

Dos 17 ODS, definidos na Agenda 2030, no presente trabalho apenas interessa destacar o Objetivo 6 

“assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”. O Objetivo 6 

vai para além da água potável, saneamento e higiene, pois ainda aborda a qualidade e 

sustentabilidade dos recursos hídricos, que são cruciais para a sobrevivência das pessoas e do 

planeta, expandindo a cooperação internacional, através do apoio às comunidades locais na melhoria 

das condições da água e gestão do saneamento (ODS, 2016). 

 A Agenda 2030 reconhece a centralidade da água como recurso para o desenvolvimento sustentável 

e o papel vital que a água tem. Segundo o primeiro relatório dos ODS (2016), foi concluído que até 

2015: 

 Cerca de 13% da população mundial ainda vivia em extrema pobreza (800 milhões de 

pessoas passam fome); 

 Cerca de 91% da população mundial ou 6,6 milhares de milhões de pessoas teve acesso a 

uma fonte melhorada de água potável em comparação com os 82% do ano 2000 e 663 milhões 

ainda usam fontes de água não melhoradas. Até 2015 cerca de 90% da população tinha 

cobertura de água em todas as regiões, com exceção da África e Oceânia, onde as 

desigualdades sociais e os problemas da descentralização ainda persistem. Alem disso, nem 

todas as fontes de água são gerenciadas com segurança; 
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 Cerca de 2,4 milhares de milhões não tem acesso ao saneamento básico (do ano 2000 a 

2015, a utilização mundial do saneamento melhorado aumentou de 59% para 68%), dos quais 

946 milhões de pessoas não dispõem de instalações sanitárias, ou seja, ainda praticam 

defecação a céu aberto. No entanto, a falta de saneamento seguro, a ausência da gestão de 

lamas fecais e o não tratamento de águas residuais, continuam a constituir um risco importante 

para a saúde pública e o meio ambiente; 

 Cerca de 2 milhares de milhões de pessoas são afetados pelos problemas do estresse 

hídrico, com tendência para aumentar; no entanto, os Planos Integrados de Gestão dos 

Recursos Hídricos estão em curso em todas as regiões do mundo (para serem implementados 

no sentido de resolver o problema). 

Em Africa, a água, o saneamento e a higiene são componentes vitais para o desenvolvimento 

sustentável e para a redução da pobreza. A ausência destes, gera a principal causa da malaria, da 

diarreia e da cólera. Atualmente os líderes políticos e especialistas do sector têm gerado uma nova 

dinâmica nestas áreas tão importantes, no sentido de levar o progresso avante. 

Moçambique ainda é considerado como um país que apresenta condições deploráveis no que diz 

respeito à limpeza e à defecação a céu aberto, o que prevalece até os dias de hoje. As estimativas 

em 2015 eram as seguintes:  

i) A população com acesso a fontes melhoradas de água potável é de 81% na área urbana e 

37% na área rural; 

ii) A população com saneamento melhorado é de cerca de 42% na área urbana e 10% na área 

rural;  

iii) Quanto ao fecalísmo a céu aberto é de cerca de 13% na área urbana e 52% na área rural 

(Unicef, OMS, 2015).  

Tudo indica que apesar de ter havido progressos significativos no sector da água e saneamento, 

continuam a persistir questões fundamentais por resolver, que justificam a definição ou aplicação dos 

objetivos da Agenda 2030. 

Em Moçambique, o acesso a água potável e ao saneamento adequado continua a ser um dos 

maiores desafios a serem ultrapassados. De facto, cerca de 90% das mortes registadas por diarreia e 

cólera estão relacionadas com a falta de saneamento adequado. Nos últimos anos, Moçambique 

continuou a registar um valor muito elevado de mortalidade infantil pelas mesmas razões 

(UNICEF,2013).  

Esta situação resulta não só do constrangimento do financiamento no sector, mas ainda da falta de 

clareza na coordenação das políticas e das instituições envolvidas, de modo a levar avante o 

propósito de assegurar que até 2030 todos tenham acesso ao abastecimento de águas e saneamento 

melhorado (Policy Brief, 2014).  
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Nos últimos anos Moçambique passou por um processo de urbanização muito rápido. A população 

residente nas cidades, vilas e sedes distritais era, em 2007, de cerca de sete milhões de habitantes, 

com um ritmo anual de crescimento de 3,5% ao ano. Esta taxa de crescimento aponta para um 

aumento de mais de 50% de população em 2025. Este valor representará sensivelmente uma 

duplicação do atual número de residentes urbanos onde, destes, cerca de três quartos residirá nas 

zonas periféricas, em condições precárias de habitação, abastecimento de água, saneamento e 

higiene (CRA, 2015). Prevalecem assim a necessidade de infraestruturas de saneamento (drenagem 

e ETAR) para fazer face às metas do Governo, nomeadamente à Política de Água de Agosto de 

2007, e à Estratégia Nacional de Água e Saneamento Urbano, 2011-2025. 

Em termos de enquadramento legal e institucional, evidenciam-se os três sectores principais:  

i) Política de saneamento e de ordenamento do território servem como instrumentos de 

caracterização dos objetivos práticos estabelecidos na Constituição da República em Moçambique;  

ii) Política de estratégia Nacional de Descentralização tem como objetivo atribuir papel cada vez 

mais preponderante aos órgãos da administração local (municípios) descentralizando a prestação de 

serviços de saneamento;  

iii) A legislação visa pôr em prática os regulamentos estabelecidos pelas políticas (Engidro, Hidra, 

Aquapor, 2015).  

 

2.2. Caracterização geral de Moçambique 

2.2.1. Território 

 

Moçambique é um país que se localiza no sudoeste da África, entre os paralelos 10º27’ e 26º52’ de 

latitude Sul e entre os meridianos de 30º12’ e 40º51’ longitude Este. Faz fronteira a norte com a 

Tanzânia, ao este com o Oceano Índico, a oeste com o Malawi, Zâmbia, Zimbabwe e ao sul com a 

África do Sul e Suazilândia, tal como mostra a Figura 2.1 (República de Moçambique, 2007). 

 O país tem uma área de 799.380 km² dos quais cerca de 13.000 km² é marítima e 786.380 km² 

corresponde a parte terrestre e apresenta uma faixa costeira a leste do território que é banhada pelo 

oceano Índico numa extensão de 2.470 km, desde a foz do Rio Rovuma até à Ponta de Ouro 

(República de Moçambique, 2014). 

Ao longo da costa existem numerosas ilhas, destacando-se o arquipélago das Quirimbas, na 

província de Cabo Delgado, a Ilha de Moçambique e as ilhas de Goa e Sena na província de 

Nampula, o arquipélago de Bazaruto em Inhambane, as ilhas de Inhaca, Elefantes e Xefina na 

província de Maputo (República de Moçambique, 2014). 

Em termos administrativos, Moçambique está dividido em onze províncias (Cabo Delgado, Niassa, 

Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo Província e Maputo Cidade) 

(República de Moçambique, 2007). Moçambique esta organizada territorialmente em províncias, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia
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distritos, postos administrativos, localidades e povoações. As zonas urbanas têm estrutura de cidades 

e vilas (Constituição da República de Moçambique). 

Os dados históricos dos censos e das projeções demográficas mostram uma tendência de 

crescimento exponencial, no que diz respeito à evolução populacional de Moçambique. Segundo o 

INE, a população ascendia a, pelo menos, 25 milhões de habitantes, com a maior parte da população 

a residir na área rural; ou seja, até 2010 cerca de 68,4% residia na zona Rural e 31,6% na área 

Urbana. A maior concentração da população na faixa etária de 0-14 anos, representava mais de 45% 

da população total em 2014 (INE, 2013 – 2014). 

 

 

O relevo de Moçambique, varia de região para região, sendo que na região sul de Moçambique há 

predominância de planícies e nas regiões centro e norte é caracterizada por planaltos e montanhas, 

com uma altitude média de 370 metros (MICOA, 2007). 

A orografia do país, distiguem-se três zonas principais: 1) a faixa costeira com uma altitude entre 0 a 

200 m, correspondente a 44% do país, 2) planaltos intermédios entre 200 a 1000 metros de altitude 

correspondente a 29% da área do país e por fim 3) as zonas mais altas com alitude média de cerca 

 Figura 2.1 - Localização geográfica de Moçambique 

(Fonte:http://docplayer.com.br/docsimages/27/10724006/images/7-0.png) 



9 

 

de 1000 metros de altitude correspondente aos 27% da área do país, (República de Moçambique, 

2007). 

 

2.2.2. Clima e precipitação 

 

O clima predominante é tropical  húmido, com uma estação seca que no centro e norte varia de 

quatro a seis meses. Por outro lado, a região sul apresenta um clima tropical seco com uma estação 

seca que se prolonga por seis a nove meses, ao longo do ano. As temperaturas médias variam entre 

as regiões Norte e Sul. A Sul a temperatura média é relativamente mais baixa que a Norte, rondando 

os 23ºC e, a Norte as temperaturas médias variam entre 25 a 26ºC (República de Moçambique, 

2007). 

Quanto à ocupação do solo, Moçambique é rico em fauna e flora, terrestre e marítma. Existem três 

tipos de  vegetação predominantes: 1) floresta densa nas terras altas do centro e norte do país, 2) 

floresta aberta e savana no sul e 3) na zona costeira os mangais
 
 (mangais são árvores, arbustos, 

palmeiras, que geralmente não excedem um metro e meio de altura, e que, normalmente crescem 

acima do nível médio do mar na zona interdita de ecossistemas marinhos costeiros, ou de margens 

estuarinas, (Plaziat et. al., 2008)). (visitmozambique.net). 

Moçambique é um país muito vulnerávil face às condições climatéricos, no que se refere a catástrofes  

naturais como ciclones (porque faz fronteira com uma das bacias de ciclones tropicais mais ativas), 

cheias e secas, aumentando deste modo o risco de doenças com impactos negativos no bem estar 

social. Este facto deve-se ao tipo de clima predomiante, e a uma grande variação da precipitação, 

causado pelas alterações climáticas que têm se verificado nas ultimas décadas, exigindo que 

Moçambique desenvolva um plano de emergência, para estar preparado para estes fenómenos 

extremos.  

A  abundância de chuvas, provocadas pelas alerações climáticas que se têm verificado nos últimos 

anos, pode gerar inundações, que afetarão negativamente o sistema do saneamento utilizado em 

Moçambique. Isto é, devido ao tipo de saneamento (latrinas lodosas) existente, como as lamas não 

são esvaziadas, com a infiltração das águas pluviais, haverá uma fludização do material fecal que 

acaba por transbordar das latrinas e espalhar-se pelo meio ambiente.  

No período chuvoso, devido ao aumento do volume dos caudais provocados pelas cheias, as 

estações de tratamento serão solicitadas a processar maiores volumes de águas residuais em 

períodos curtos. Além disso, no período chuvoso verifica-se um aumento de risco de erosão e de 

movimento de terras, provocando danos consideráveis às infraestruturas de saneamento. 

Nomeadamente observam-se entupimento, colapso de latrinas e fossas sépticas, transbordo, 

contaminação dos meios recetores. Devido falta de energia eléctrica, verifica-se ainda a paragem do 
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funcionamento das estações elevatórias e como consequência à paragem do funcionamento das 

ETAR (Barroso et al., 2015). 

No período seco, o efeito das alterações climáticas nos sistemas de saneamento surge como 

consequência ou reflete-se na diminuição dos níveis de humidade do solo e na alteração das taxas 

de infiltração. Poderá dar origem a roturas nos coletores e restantes infraestruturas como 

consequência de assentamentos diferenciais dos solos, conduzindo ao risco da contaminação e a 

maiores custos de manutenção. Mas, por outro lado, o período seco, traz benefícios devido ao 

aumento da profundidade dos níveis freáticos, sendo favorável em termos de utilização de latrinas a 

seco e de fossas sépticas com meio de deposição no solo (Barroso et al., 2015).  

A estação chuvosa (húmida e quente) estende-se de Novembro a Março, sendo seguida por uma 

estação seca e relativamente fria entre Abril a Outubro, com uma precipitação média anual de cerca 

de 980 mm, variando de ano para ano. Ao longo das zonas costeiras a precipitação varia de 800 a 

1000 mm, registando-se a maior intensidade nas regiões da Beira e Quelimane; nas restantes regiões 

do país varia de 500 a 1000 mm, (Republica de Moçambique, 2007). 

A evapotranspiração potencial varia entre 800 a 1600 mm nas zonas com altitude mais alta do vale 

de Zambeze, na região norte do país, enquanto na região sul varia entre 1000 a 1200 mm. A 

evapotranspiração potencial, está relacionada com a diferença de temperaturas que se fazem sentir 

em cada região, com um Escoamento Anual Médio de 216 MMm
3
, em que 90% é proveniente do rio 

Zambeze e o resto é proveniente da zona Centro e Norte do país, (Saranga, 2012). 

Em relação aos recursos hídricos, Moçambique possui treze bacias hidrográficas principais: rios 

Rovuma, Messalo, Lingonha, Lúrio, Licungo, Zambeze, Pungoé, Buzi, Save, Limpompo, Incomati, 

Umbeluse e Maputo (Água global, 2014).  

A vulnerabilidade do território moçambicano também resulta da sua localização geográfica (a jusante 

das bacias hidrográficas dos países vizinhos), isto é, as cheias são causados por águas das chuvas 

provenientes dos seguntes países, Zâmbia, Zimbabwe, África do Sul, Swazilandia e Malawi, devido 

ao escoamento das águas das descargas das barragens a montante das principais bacias 

hidrográficas, tal como mostra a Figura 2.2. (Saranga, 2012). Estes fenómenos têm vindo a aumentar 

devido às alterações climáticas que hoje têm-se tornado centro das atenções no mundo inteiro 

(gerando vários estudos a seu respeito).    

A situação atual (a que se tem verificado nos últimos anos), é a seguinte: no período chuvoso 

ocorrem cheias e no período seco verifica-se a seca. Esta situação fica a dever-se não só à falta de 

capacidade de armazenamento das bacias hidrográficas, mas também à inexistência de barragens 

com maior capacidade de armazenamento do caudal da água, para que este possa servir no período 

seco (estação mais longa), tal como pode verificar na Figura 2.2.  
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Figura 2.2 - Gestão dos recursos hídricos em Moçambique (Adaptada de Saranga, 2012) 

 

2.2.3. Enquadramento económico 

 
 Moçambique é um país em que a maioria da população vive com menos de um dólar por dia; é de 

realçar que dados recentes apontam para que mais de metade da população sejam crianças. Apesar 

das necessidades do país, este, continua a atrair grandes investidores para as suas vastas reservas 

de gás natural e carvão (UNICEF). 

É um dos países com um baixo produto interno bruto (PIB) tendo tido nos últimos dez anos, o 

crescimento anual médio de cerca de 7% a 8% (Booklet, 2015). O baixo valor do PIB, é consequência 

não só da fraca capacidade financeira do Estado, bem como resulta de fenómenos extremos (cheias 

e secas) que se fizeram sentir ao longo dos últimos dez anos, e em particular a pandemia de 

HIV/SIDA. Comparando Moçambique com os países Africanos da CPLP, podemos concluir que o 

crescimento do PIB de 2010 a 2015, encontra-se num nível intermédio, tal como mostra a Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Crescimento do PIB (%), nos países Africanos da CPLP (Fonte: Edition _Lusophone, 2014) 

Crescimento real do 

PIB (%) 2005-09 2010 2011 2012 2013 (e) 2014 (p) 2015 (p) 

Angola 15,9 3,4 3,9 5,2 5,1 7,9 8,8 

Cabo Verde 6,1 1,5 4,0 2,5 1,0 3,1 3,3 

Guiné-Bissau 3,3 4,5 5,3 -1,5 0,3 2,8 2,6 

Moçambique 7,5 7,1 7,3 7,2 7,0 8,5 8,2 

São Tomé e Príncipe 5,9 4,5 4,9 4,0 4,3 4,8 5,6 

(e) estimativas, (p) Projeção 

 

A agricultura e a pesca são as princimpais actividades económicas no território nacional. A actividade 

agricula tem uma cobertura de cerca de 80% de postos de emprego, e é uma das principais fontes de 
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exportação de vários produtos (a castanha de caju, algodão, açúcar, chá e madeira). A atividade 

pesqueira contribui com quase metade das exportações do país (Republica de Moçambique, 2007).  

Apesar de ter recursos naturais como o carvão, o gás natural e minérios, as indústrias destes 

sectores ainda se encontram em desenvolvimento e terão de acelerar o crescimento para poderem 

assegurar o mercado do emprego com maior potencialidade e desenvolver a economia do país. 

Apesar dos investimentos de entidades privadas serem consideráveis e sustentados, as 

infraestruturas são ainda insuficientes para satisfazer as necessidades básicas na maioria das 

regiões do país, a saber, o acesso às redes elétricas, às estradas, às fontes de água salubre, ao 

saneamento, às telecomunicações e aos serviços de Internet. A expansão das redes de 

infraestruturas constitui uma componente chave para o desenvolvimento económico e erradicação da 

pobreza e também contribuem para aumentar o potencial do sector privado (World Bank, 2012). 

 

2.3. Evolução do saneamento em Moçambique   
 

Cerca de um bilião de habitantes no mundo não tem acesso ao abastecimento de água potável, ao 

saneamento básico, a uma habitação segura, nem aos serviços de recolha de resíduos sólidos nas 

zonas residenciais. A falta destes serviços, leva a graves problemas de saúde pública devido à 

proliferação de doenças e também a impactos negativos no meio ambiente. A segurança alimentar 

também fica comprometida devido a este problema (Colin, 2002). 

Moçambique é um país em vias de desenvolvimento, com mais de 50% da sua população a viver em 

pobreza absoluta. Esta situação agravou-se nas zonas que foram devastadas pela guerra civil, a qual 

durou cerca de 16 anos (1975 até 1992), destruindo a maior parte das infraestruturas sociais e 

económicas (Colin, 2002). 

Em 1979, com o apoio de ajuda externa o governo desenvolveu pesquisas sobre latrinas no sentido 

de encontrar algum tipo que fosse tecnicamente resistente. Seria então possível alargar por todo país 

o seu uso e tornar-se-ia acessível para a maior parte das famílias suburbanas. A melhor alternativa 

escolhida foi a latrina de fossa com 

cobertura de laje. Assim surgiu o 

programa de saneamento designado 

por Programa Nacional de Saneamento 

a Baixo Custo (PNSBC), tal como 

mostra a Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 - Latrina melhorada (Fonte: http://www.schoonwatervoormozambique.nl) 

http://www.schoonwatervoormozambique.nl/
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Com o surgimento das novas políticas (ambientais e Direção Nacional de Águas (DNA)), nos finais 

dos anos 90 as agências (PNUD), responsáveis pela assistência começaram a preocupar-se mais 

com a sustentabilidade do projeto. Assim, começaram a ser criadas estratégias para o 

desenvolvimento do programa nas zonas suburbanas e rurais (Colin, 2002).  

De 1999 a 2003 foram desenvolvidos dos três principais ODMs, i) envolver o sector privado e as 

ONGs na implementação, ii) descentralizar as operações para um conjunto de parceiros, iii) mudar o 

papel do Governo no contexto da implementação, para a criação de um ambiente facilitador. Dando-

se progresso a nível global em termos do abastecimento de água potável e acesso ao saneamento.  

De 1990 a 2015 teve lugar um aumento significativo da utilização da água potável proveniente das 

fontes melhoradas: passou de 76% para 91%. Dos 23 países que até 1990 não atingiam os 50% de 

utilizadores de água potável, em 2015 apenas três países continuavam nestas condições. Os níveis 

de cobertura mais baixos verificaram-se nos países em via de desenvolvimento, como se pode 

observar na Figura 2.4 (WHO/UNICEF, 2015). No caso de Moçambique podemos constatar pela 

figura que se encontra entre 50% a 75% o que demostra um progresso razoável. 

 

Figura 2.4 - Proporção da população que utiliza água potável de fontes melhoradas em 2015. Existem ainda 3 

Países onde a cobertura de água potável é inferior a 50% (Adaptada de WHO/UNICEF, 2015) 

 

Em termos do acesso ao saneamento básico, o objetivo era reduzir para metade a proporção da 

população sem acesso ao saneamento. Durante o período da de 1990 para 2015, o uso do 

saneamento melhorado a nível mundial aumentou de 54% para 68%, o que mostra um progresso 

limitado, apesar de ainda haver grande desigualdade, ou seja, nos países desenvolvidos é quase 

universal enquanto nos países em via do desenvolvimento varia de país a país tal como mostra a 

Figura 2.5. Os países com baixa cobertura do sistema do saneamento melhorado estão na Africa 

Subsariana (WHO/UNICEF, 2015). Observando a Figura 2.5, pode dizer-se que Moçambique ainda 

se encontra abaixo de 50%.  
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Figura 2.5 - Proporção da população que utiliza fontes sanitárias melhoradas em 2015. Existem ainda 47 Países 

onde a cobertura de saneamento é inferior a 50% (Adaptada de WHO/UNICEF, 2015) 

No que diz respeito ao tratamento de águas residuais, assim como ao tipo de saneamento utilizado, 

Moçambique aplica maioritariamente tecnologias de tratamento descentralizado ou seja, de baixo 

custo. Nas zonas urbanas algumas das infraestruturas têm acesso à ligação da rede do esgoto, mas 

a maior parte da população destas zonas usa fossas sépticas; porém, devido aos elevados custos 

envolvidos na ligação dos sistemas de sanemanto à rede pública de coletores de águas residuais, os 

residentes acabam usando metodologaias mais acessíveis: esvaziamento. Na região suburbana, 

alguns usam fossas e a maioria usam latrinas melhoradas. Nas zonas rurais usam-se latrinas a seco 

ou não têm acesso a nenhuma latrina (defecação a céu aberto). 

No que refere ao abastecimento de água potável, o país está numa posição privilegiada, mas já não 

se pode dizer o mesmo em relação à limpeza, ao asseio e ao sistema de canalização e esgotos. A 

Direcção Nacional de Água (DNA), indica que todos os anos o Estado gasta em média 4000 milhões 

de meticais por causa desta situação. A Tabela 2.2 mostra o nível de progresso de Moçambique em 

termos de cobertura de abastecimento de água potável e saneamento e higiene na zona rural e 

urbana, para o período de 1990 a 2015. 

Tabela 2.2 - Tabela de dados de evolução de abastecimento de água e saneamento em Moçambique de 1990 a 

2015, (ODM, 2015 e Agenda pois 2015) 

 1990 2010 2015 

Nível de abastecimento  (%) (%) (%) 

Abastecimento de Água 

na zona Rural (*) 
30 56,6 

70 

Abastecimento de Água 

na zona Urbana 
35 64 

70 

Saneamento e Higiene 

na zona Rural 
16 41,6 

50 

Saneamento e Higiene 

na zona Urbana 
15 48 

80 
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Nota: (*) Índice baseado a 500 habitantes por fonte até 2012 e a partir de 2013 passou a uma 

margem de 300 habitantes por fonte.  

 

2.4. Enquadramento legislativo no setor de águas e saneamento em 

Moçambique                                                                                 

2.4.1. Enquadramento legal 

 

No enquadramento legal inclui-se todos os setores relacionados com a gestão dos recursos hídricos 

e saneamento, tendo como objetivo fundamental acabar com a exploração insustentável dos recirsos 

hídricos, criando uma gestão integrada dos recursos hídricos e planos para optimizar o uso da água. 

 De seguida apresentam-se os principais instrumentos legais de regulamentação em vigor e os 

documentos estratégicos aplicados ao setor da água abrangendo o abastecimento, saneamento e 

drenagem (das águas residuais e pluviais). 

 Lei nº 16/91, de 3 de Agosto, que aprova a Lei da Água, estabelece os recursos hídricos 

que pertencem ao domínio público, os princípios de gestão de águas, a necessidade de inventariação 

de todos os recursos hídricos existentes no país, o regime geral da sua utilização, as prioridades a ter 

em conta, os direitos gerais dos utentes e as correspondentes obrigações, entre outros; 

 Nova Política de Água, alterando a Política Nacional de Água (PNA), de 1995, (Agosto 

de 2007), estabelece a estratégia específica para as principais áreas de forenecimento e o aumento 

da cobertura do abastecimento de água e saneamento, nas zonas urbanas periurbanas e rurais, para 

melhorar as condições de vida da população e gestão integrada dos recursos hìdricos; 

 Resolução n.º 60/98, de 23 de Setembro, que aprova a Política Tarifária de Águas, 

estabelece a política orientadora e reguladora de preços da água, tendo em consideração a 

importância económica e social da água, incluindo os princípios do Utilizador-Pagador e Poluidor-

Pagador, da Equidade e da Sustentabilidade; 

 Política de Água (PA), de Agosto de 2007, define os principais objectivos e políticas 

associadas ao abastecimento de água e saneamento em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais. A 

nova política da água surgiu como consequência das profundas alterações registradas no setor de 

água, como um desafio, com o objetivo de alcançar as metas do ODM, substituindo desse modo a 

PNA. 

A “Política de Água” de Agosto 2007, tem como principais objetivos a alcançar no prazo de 2015 a 

2025: 

i) Satisfazer as necessidades básicas do abastecimento de água potável seguro e fiável; 

ii) Melhorar o saneamento como ferramenta essencial para a prevenção de doenças de origem 

hídrica;  

iii) Melhorar a qualidade de vida e conservação do meio ambiente;  

iv) Reduzir a vulnerabilidade de cheias e secas;  



16 

 

v) Promover a paz e integração regional;  

vi) Usar a água duma forma eficiente para garantir o desenvolvimento económico;  

vii) Garantir o controlo da descarga de efluentes; 

viii) Dar prioridade a infraestruturas de drenagem de águas pluviais nos grandes centros urbanos. 

 

 Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural (PRONASAR), 

(Decreto-Lei nº 258/2010 de 30 de Dezembro), Criado para garantir operacionalização e 

implementação do abastecimento de água e saneamento na zona rural, com vista a atingir as metas 

dos na zona rural ODMs (Tabela 2.2); 

 Estratégia Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, de Agosto de 2007, que tem 

como principal objetivo, a implementação efetiva da Política, tendo como principais desafios a gestão 

e desencolvimento dos recursos hídricos e cumprir as metas de plano de ação da redução da 

pobreza. 

 Estratégia Nacional de Água e Saneamento Urbano, 2011-2025, (Novembro de 2012), 

Dar rumo à implementação dos objectivos da “Política de Água” e promover em simultâneo os 

objectivos do desenvolvimento institucional, com vista a aumentar a eficiência, a segurança e a 

fiabilidade dos sistemas de abastecimento de águas a médio prazo, e acesso a um serviço do 

saneamento adequado; 

 Poítica estratégia nacional de descentralização (2012), no contexto da PA, define a 

matéria sobre o abastecimento de águas e saneamento nas zonas urbanas, periurbanas; 

 Estraégia Nacional das Mudanças Climáticas (2013 – 20125), com objetivo de estabelecer 

as diretrizes de áção para auamntar a resiliência, dos sistemas de águas, saneamento e drenagem, 

incluíndo a redução dos riscos climáticos. 

No âmbito do controlo da poluição, foi criado o Regulamento sobre Padrões de Qualidade 

Ambiental e de Emissão de Poluentes (Decreto-Lei nº 18/2004, de 2 de Junho, Anexo IV), idêntico 

ao Regulamento dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 

Residuais (Decreto-Lei n.º 30/2003 de 1 de Julho de 2003, Anexo 17) que estabelece padrões para 

vários parâmetros associados aos usos e de emissões e descarga. Este decreto tem como principal 

objetivo, a proteção do meio ambiente das descargas das águas residuais urbanas e industriais, 

através de estabelecimento de critérios de recolha, tratamento e descarga das mesmas. Exigindo-se 

que, em casos específicos, possa recorrer-se a um nível de tratamento mais exigente (por exemplo, a 

de desinfeção). Os padrões gerais de descarga de Águas Residuais Domésticas no meio recetor 

apresentam-se no Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 - Padrões gerais de descargas de águas residuais domésticas no meio receptor (Fonte: Decreto 

18/2004 – Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes) 

  

 

Nota: A tabela aplica-se a todos os meios recetores, independentemente das suas características e 

usos e onde não consta o parâmetro Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO) ou Demanda 

Bioquímica de Oxigénio (BOD).  

Os principais poluentes comuns a remover nas ETAR são CBO5, CQO, SST, N, P, Coliformes totais 

(CT) e Coliformes fecais (CF), de acordo com o meio recetor e a legislação em vigor. Observando a 

Tabela 2.3, pode-se verificar que não são apresentados padrões de descarga de águas residuais 

domésticos no meio recetor, dos seguintes parâmetros: CT e CF, oque é crítico no ponto de vista da 

qualidade ambiental, dado que estes contribuem massivamente para a poluição microbiológica, 

definindo-se que a água tratada pode ser utilizada para a rega ou outros fins, dependendo do meio 

recetor. 

 A atual legislação moçambicana (Decreto-Lei 18/2004) não define os padrões limite a serem 

considerados na água tratada. Para tal, é necessário recorrer a outras legislações internacionais para 

consultar os valores limites exigidos destes parâmetros, antes desta água ser utilizada para a rega. 

Por exemplo pode-se aplicar a legislação, que define o seguinte Valor Máximo Admissível (VMA), dos 

coliformes fecais, para a água tratada destinado à rega (100 NMP/100 ml). Os valores da 

concentração CBO5, 20ºC, adimissivel na descarga de águas residuais nos meios recetores (rios, 

lagos, mar, etc) devem ser (≤ 40 mg/L O2) (Decreto-Lei nº 236/98. Lei Portuguesa). 

Os Nutrientes como, azoto (N) e fósforo (P), existem em qualquer sistema de tratamento biológico, e 

estes são essenciais para o metabolismo da comunidade microbiana, para a eficiência de obtenção 

de energia destes microrganismos e para a sua síntese. As reações químicas de oxidação do 

substrato podem ser condicionadas pela proporção de N e P relativamente à matéria orgânica 

presente. 

Parâmetro Unidade Valor máximo 

admissível 

Observação 

CQO mg/l 150  

SST mg/l 60  

Ntotal (Azoto) mg/l 15  

Ptotal (Fósforo) mg/l 10 3 mg/l em zonas sensíveis 

Côr Presença/Ausência Diluição 1:20  

Cheiro Presença/Ausência Diluição 1:20  

pH, 25ºC Escala de Sorensen 6.0-9.0  

Temperatura ºC 35 Aumento no Meio receptor 
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O azoto (N) e fósforo (P) têm valores limites definidos de descarga. Devido aos elevados custos da 

sua remoção, deve-se remover o N e P apenas se o meio recetor estiver em risco de eutrofização ou 

a água for utilizada para consumo publico. Porém, no caso das ETAR de Moçambique, como o meio 

recetor é, em regra, o oceano, não há necessidade, em regra, de fazer a remoção destes. Se a água 

for destinada para rega, é uma mais-valia porque o N e P funcionam como fertilizante 

(aproveitamento para agricultura). A exigência de limites de descarga para o N e P de aplicação 

generalizada às ETAR constitui um aspecto negativo, crê-se, da legislação de Moçambique.  

Revendo: os meios recetores das ETAR moçambicanas são meios não sensíveis (rios e oceanos), 

não se vê que haja necessidade de impor valores limites do N e P. Porém, não existir uma definição 

dos valores limites da microbiologia (controlo dos coliformes), é um aspecto negativo, dado ser um 

parâmetro fundamental para se conhecer a qualidade do efluente tratado para posterior utilização 

para vários fins. É uma situação que resulta das limitações que o país apresenta quanto aos 

laboratórios de análise.  Quer em número de laboratórios, quer nos equipamentos dos laboratórios 

existentes e quer devido à falta de pessoal qualificado para os pôr em funcionamento, o país 

encontrar-se ainda numa fase embrionária nesta área das analises microbiológicas. Como não há 

onde realizá-las possivelmente por isso a lei não define limites. Não faz sentido recorrer à legislação 

internacional dado não haver valores para comparar.  

 

2.4.2. Enquadramento institucional 

 

O enquadramento institucional na gestão dos recursos hídricos em Moçambique encontra-se 

estruturado em dois níveis de governação, nomeadamente, o do governo central e o do governo 

local. O governo local é constituído pelas autarquias locais e o central é constituído pelo Ministério 

das Obras Publicas e Habitação (MOPH), através da Direção Nacional de Água (DNA) que é a 

instituição responsável pela gestão estratégica do sector de águas no país, que inclui 

nomeadamente, o abastecimento de água, o saneamento e gestão dos recursos hídricos (ENGRH, 

2007) 

Á nível provincial, a responsabilidade de coordenação do sector cabe à Direção Provincial das Obras 

Públicas e Habitação (DPOPH), através do Departamento de Águas e Saneamento (DAS). A nível 

distrital a responsabilidade do sector cabe ao Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas. Os 

municípios, como entidades autónomas têm a responsabilidade de garantir a abastecimento de água 

e saneamento na sua área de jurisdição.  

O enquadramento institucional, na gestão de lamas fecais, muita das vezes provém de 

regulamentação utilizada em tratamentos de águas residuais, que não têm em conta a problemática 

de lamas fecais. Geralmente num país como Moçambique, caracterizada por baixa economia, para 

evitar o pagamento da taxa relativa à descarga de lamas (para cobrir os encargos de funcionamento 

da estação de tratamento), as lamas são descarregadas muita das vezes indevidamente, causando 
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problemas de saúde pública e um grande risco para o meio ambiente. Mesmo existindo locais 

adequados para tratamento das lamas, apenas uma pequena percentagem é que é formalmente 

recolhida, transportada e direcionada para locais do tratamento ou disposição (Egidro, Hidro, 

Aquapor, 2015). 

O abastecimento de água urbana pode, por sua vez, estar subdividido em dois grandes grupos tais 

como, os grandes sistemas urbanos e as pequenas cidades e vilas urbanas (ENGRH, 2007). O 

diagrama representado na Figura 2.6, mostra como está organizado o sector de água em termos da 

estrutura constitucional, destacando-se como órgãos centrais do sector, a DNA, FIPAG, AIAS, CRA e 

ARA, (Simone, et al., 2016). 

Direção Nacional de Águas e Sanemaneto (DNAS), e Direção Nacional de Águas e Recursos 

Hídricos (DNARH), são órgãos do Governo Central, tutelada pelo Ministério das Obras Públicas e 

Habitação (MOPH). A DNA é responsável por assuntos inerentes à água incluindo a elaboração e 

gestão de políticas, estratégias e mobilização de investimentos, para o abastecimento de água e 

saneamento nas zonas rural e urbana, gestão dos recursos hídricos, planeamento de obras 

hidráulicas e de questões de gestão de acordos de partilha dos recursos hídricos em bacias 

transfronteiriças.  

A DNA tem como principais objetivos:  

i) Satisfazer as necessidades básicas do consumo humano de água na base dum 

abastecimento de água potável seguro e fiável;  

ii) Garantir o melhoramento do saneamento como ferramenta essencial para a prevenção de 

doenças de origem hídrica (malária, cólera, diarreia), melhoria da qualidade de vida e conservação 

ambiental; 

iii)  Reduzir a vulnerabilidade das cheias e secas através do melhoramento da coordenação e 

planeamento, uso de medidas estruturais e não-estruturais, auscultação e preparação de pessoas, 

comunidades e instituições em áreas ciclicamente afetadas; 

iv) Promover a paz, integração regional e garantia de recursos hídricos para o desenvolvimento 

de Moçambique através de gestão conjunta da água em bacias hidrográficas partilhadas, com 

acordos abrangentes, implementação efetiva e gestão combinada. 

Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG), é uma entidade pública 

responsável pelos programas de investimentos e implementação do quadro de gestão delegada em 

grandes sistemas de abastecimento urbano de água, (abastecem as capitais das províncias, outras 

áreas urbanas de importância estratégica e as cidades vizinhas mais pequenas melhor servidas por 

um desses sistemas). 

Administração de Infraestruturas de Abastecimento de Água e Saneamento (AIAS), é uma 

autoridade administrativa autónoma administrativamente mas não financeira, responsável pelos 

programas de investimento e implementação do quadro de gestão delegada nos sistemas de 
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abastecimento de água secundaria (abastece capitais provinciais), que estão sob sua 

responsabilidade.  

 Concelho Regulador de Água (CRA) foi criado em 1998, é o regulador do sector de abastecimento 

de água e saneamento, responsável por equilibrar os interesses das principais partes interessadas no 

quadro de gestão delegada, (governo, operadores e consumidores) e aprova tarifas, com objetivo de 

assegurar a qualidade e acesso dos serviços de água e saneamento, para garantir a sustentabilidade 

económica do sector, principalmente em bairros informais urbanos.  

Administração Reguladora de Água (ARA), é a instituição sob tutela do Ministério das Obras 

Publicas e Habitação (MOPH), assegura a gestão operacional dos recursos hídricos nas áreas de 

jurisdição (águas superficiais e águas subterrâneas); desenvolve o plano de bacias hidrográficas; 

implementação dos projetos específicos na área dos recursos hídricos; monitorizam o comportamento 

dos recursos hídricos na área de jurisdição e asseguram a participação dos utentes das bacias. 

Figura 2.6 - Diagrama de organização constitucional do sector de água em Moçambique (Adaptada de EDSAM, 

2012) 
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3. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS  

3.1. Enquadramento teórico 
 

As águas residuais são águas provenientes das atividades industriais, das zonas residenciais 

(atividades domésticas), das zonas de serviço, das instalações comerciais, das redes de sistema de 

drenagem de águas pluviais, ou seja, são todas as águas rejeitadas como resultado da sua utilização 

para diversos fins e que contêm poluentes capazes de provocar impactos ambientais negativos se 

estas forem descarregadas diretamente no meio ambiente. Os contaminantes presentes neste tipo de 

águas residuais são, na sua maioria, uma mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas, 

dissolvidas e em suspensão, incluindo numerosos microrganismos (patogénicos), tornando-se assim 

relevante proceder à caracterização qualitativa do efluente (Metcalf & Eddy, 2003). 

 Para projetar uma estação de tratamento de águas residuais, é necessário conhecer com bastante 

rigor as características iniciais do efluente a tratar, e a qualidade final do efluente pretendido 

(relacionada com o seu grau de contaminação), para permitir uma seleção adequada dos métodos de 

tratamento a adotar, tais como físico-químico ou biológicos (Meireles, 2011). Os tratamentos 

biológicos utilizando microrganismos, são os processos mais utilizados no tratamento das águas 

residuais.  

 Em resumo, as soluções tecnológicas de tratamento de águas residuais, devem ser escolhidas tendo 

em consideração os seguintes requisitos:  

1) Os custos de investimento envolvidos na instalação,  

2) A operação,  

3) Manutenção;  

4) Simplicidade;  

5) Sustentabilidade da instalação de tratamento;  

6) As características e disponibilidade do espaço;  

7) O tipo de clima;  

8) A exigência em termos dos recursos de mão-de-obra especializada, energia, água, 

reagentes, equipamentos e pessoal técnico especializado.  

Também é necessário saber qual a qualidade do efluente que se pretende tratar, dependendo dos 

parâmetros de qualidade a definir, em função do meio recetor (Arceivala, 2008).  

As águas residuais não tratadas, podem causar impactos negativos na sociedade civil assim como no 

meio aquático. Como consequência, verifica-se por um lado a diminuição de Oxigénio Dissolvido 

(OD) no ambiente aquático e por outro observa-se o aumento de matéria orgânica na água, a 

Carência Bioquímica de Oxigénio ao fim de cinco dias (CBO5), e uma maior percentagem de metais 

tóxicos e de nutrientes (azoto, fosforo) que podem causar o efeito da eutrofização das águas. 
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Compostos Orgânicos Voláteis que podem ser tóxicos ou carcinogénicos, e/ou resistentes à 

biodegradação, justificam igualmente a necessidade do tratamento dos efluentes, de modo a mitigar a 

poluição do meio recetor.  

3.2. Tecnologias de tratamento centralizadas 

3.2.1. Aspectos Gerais 

 

Tecnologias de tratamentos centralizadas, são infraestruturas com capacidade de realizar o 

tratamento de águas residuais provenientes de diversas povoações, em apenas um local de 

tratamento. Este tipo de tecnologia é muito complexa, isto é, implica a coleta e transporte das águas 

residuais, desde o local de origem até ao local de tratamento, através de redes de coletores ou outros 

meios de coleta e distribuição (exemplo camiões adequados) (WHO, 2006). Este tipo de tecnologia é 

mais aplicado nos países desenvolvidos, nomeadamente no caso de elevadas densidades 

populacionais, com consumos de água (capitação) relativamente altos (Alaerts, et al., 1990).  

De seguida descrevem-se algumas tecnologias de tratamento de águas residuais. 

 

3.2.2. Lamas ativadas (biomassa suspensa) 

 

Lamas ativadas ou processo de tratamento por biomassa suspensa é uma técnica de tratamento de 

águas residuais que é talvez a mais utilizada nos países desenvolvidos. O processo de tratamento é 

feito em condições aeróbias. Este processo pode ser efetuado em três fases.  

Na primeira fase, a matéria orgânica dissolvida e coloidal existente na água residual, é degradada 

(através da ação bacteriana) no tanque de arejamento ou vala de oxidação nas condições aeróbias. 

O arejamento favorece a dissolução e a distribuição na água do oxigénio presente no ar, fundamental 

para o desenvolvimento dos microrganismos aeróbios. Devido ao arejamento, os sólidos não se 

depositam no fundo apenas passam para o decantador (Metcalf & Eddy, 2003). Na segunda fase, a 

mistura sofre um processo de decantação e as lamas acumuladas no fundo do decantador (lamas em 

excesso), são removidas para posterior tratamento (na linha de tratamento da fase sólida); a remoção 

das lamas é issencial para se garantir a manutenção do sistema  (Metcalf & Eddy, 2003). Na terceira 

e última ocorre o processo da recirculação da parte restante das lamas, para manter o processo de 

degradação biológica do sistema. A Figura 3.1 apresenta um esquema de lamas ativadas. 
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Figura 3.1 - Esquema de tratamento por lamas ativadas (adaptada de Metcalf & Eddy, 2003) 

 

O processo de lamas ativadas pode apresentar várias configurações das quais se resumem nas 

Tabela 3.1 e na Tabela 3.2 onde se apresentam os principais parâmetros do processo em função do 

regime de funcionamento. 

Tabela 3.1 – Principais parâmetros de dimensionamento associados aos diversos processos de lamas ativadas 

(daptada de Metcalf & Eddy, 2003) 

 

Nota: a - No tanque de contacto; b - No tanque de estabilização; f - Para que ocorra a nitrificação, a 

taxa terá de sofrer um acréscimo de 25 a 50%; NA – Não aplicável. 

No processo do reator convencional com mistura completa, dá-se a mistura entre o afluente e as 

lamas recirculadas. O processo  ocorre muito rapidamente duma forma uniforme em todo o volume 

do reator biológico. Como consequência as necessidades do oxigénio no volume do reator é 

igualmente uniforme. Em comparação com os outros tipos de reactores, esta tecnologia de mistura 

completa, é mais fácil de operar. 
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No processo do reator convencional com fluxo de pistão não ocorre dispersão das partículas dos 

poluentes; as partículas passam ao longo do reator com uma mistura mínima ou quase sem mistura e 

na saída seguem a mesma sequência com que entraram. 

Processo de alimentação por etapa com fluxo de pistão, neste tipo de sistema o afluente é 

introduzido em vários pontos no reator, ao longo do comprimento de tanque de arejamento. O 

sistema caracteriza-se por apresentar uma maior flexibilidade operacional e diminui a necessidade de 

oxigénio dos sólidos em suspensão. 

Processo de estabilização por contacto com fluxo de pistão: é um sistema composto por dois 

reatores (reator de estabilização e reator de contacto), separados fisicamente entre si. 

Processo de adição de oxgénio em regime de fluxo de pistão: este tipo de sistema utiliza o 

oxigénio puro em vez do ar atmosférico  durente o processo de arejamento no reator biológico. Tem a 

característica de ser um sistema fechado. 

Processo de Kraus com fluxo de pistão, a alimentação do sistema é feita por etapas; é geralmente 

utilizado no processo de tratamento de afluentes industriais com baixas concentrações de azoto. A 

parte sólida sobrenadante do digestor anaeróbio de lamas é adicionado às lamas recirculadas que 

provêm do decantador secundário sendo depois direcionadas para o tanque de arejamento onde 

ocorre o processo de nitrificação. 

No processo do reator convencional com arejamento prolongado e mistura completa, o sistema 

requer menores cargas orgânicas e exige elevados tempos de arejamento da biomassa em 

suspenção. Possivelmente não ocorre a decantação primária. É um sistema fácil de operar. 

Processo de vala de oxidação com arejamento prolongado e fluxo de pistão: o processo 

consiste num reator em canal. Funciona em circuito fechado, equipado com arejadores e 

misturadores localizados em um ou mais pontos distribuídos ao longo da vala a qual tem um formato 

oval.  

Processo de reatores descontínuos sequenciais com arejamento completo: o sitema opera 

sequencialmente em etapas num único reator de mistura completa ou em vários reatores a operar em 

paralelo. É um processo idêntico ao sistema convencional. 

Vantagens desta técnica: i) tem eficiência muito elevada em termos de remoção de poluentes, ii) 

ocupam áreas relativamente reduzidas, iii) suportam elevadas cargas orgânicas e iv) os sistemas 

convencionais de lamas activadas tem sido a solução em muitos países desenvolvidos por falta de 

espaço para construção de sistemas mais simples e naturais, como os sistemas de lagunagem ou de 

zonas húmidas construídas. 

 As desvantagens são: i) elevado consumo energético, ii) alguma complexidade de operação e iii) as 

lamas produzidas no processo, precisam de ser estabilizadas e desidratadas. 
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Tabela 3.2 - Principais parâmetros operacionais dos processos de lamas activadasem função dos regimes de 

funcionamento (Adaptada de Metcalf and Eddy, 2003) 

 

 

3.2.3. Leitos percoladores (biomassa fixa) 
 

Leitos percoladores/ filtros biológicos ou processo de tratamento por biomassa fixa, são filtros 

preenchidos com pedras ou filtros de enchimento rugoso ou de gravilha (de material plástico ou de 

natureza cerâmica especialmente adequados para o efeito), a que se acrescentam em regra 

decantadores onde ocorre a separação da fase sólida e a fase líquida; o processo de degradação da 

matéria orgânica é feito pelos microrganismos responsáveis pelo processo biológico. O reator pode 

ser circular ou retangular, sendo os tanques circulares mais utilizados pois permitem maior controlo 

do sistema de distribuição e a sua manutenção é mais simples (Gray, 2005). A classificação dos 

leitos percoladores é feita de acordo coma a taxa hidráulica e orgânica e podem ser classificados em 

baixa carga, carga intermédia, alta carga ou afinação final, tal como a Tabela 3.3. (Tchobanoglaus et 

al. 2003).   
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Tabela 3.3 - Classificação e aplicação de leitos percoladores (Adaptada de Tchobanoglaus et al., 2003) 

 

Os leitos percoladores de baixa carga são simples e mais fiáveis, produzem um efluente com uma 

qualidade consistente, mesmo havendo variações na composição de entrada e nas zonas mais 

profundas desenvolvem-se bactérias nitrificantes responsáveis por transformar amoníaco em nitrito e 

este em nitrato. Os leitos de carga intermédia são periódicos com os de baixa carga, mas a 

alimentação é realizada em contínuo e existe recirculação. Os leitos de alta carga são projectados 

para cargas muito superiores aos de baixa carga e a recirculação presente permite controlar a 

espessura da camada de biofilme visto que ocorre a reintrodução de microrganismos viáveis 

(Tchobanoglaus et al., 2003). 

Os leitos percoladores, circulares apresentam na parte superior um distribuidor rotativo, através da 

qual é feita a distribuição das águas residuais provenientes do tratamento primário de forma a 

percolar, promovendo a humidade máxima do meio. O leito deve proporcionar uma maior área 

superficial para permitir o desenvolvimento dos biofilmes e da microfauna necessários para o 

tratamento das águas residuais. O meio filtrante deve permitir arejamento suficiente através dos 

poros, para assegurar que o processo aeróbio ocorra. Deve permitir o máximo contacto entre o filme 

desenvolvido pelos microrganismos e o efluente liquido a tratar (Gray, 2005). 

O líquido escoa pelo suporte entrando em contacto com os microrganismos existentes nos biofilmes 

responsáveis pela decomposição da matéria orgânica presente; depois, a matéria orgânica é 

adsorvida pela pelicula microbiana ficando retida durante o tempo suficiente para a sua estabilização. 

Durante o funcionamento do filtro, placas do biofilme desprendem-se devido ao grau de estabilização 

do biofilme e à tensão de cisalhamento causada pela velocidade de escoamento do líquido entre os 

vazios do meio filtrante. Depois é removido nos decantadores de modo a obter efluente final 
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clarificado e com baixa concentração de sólidos em suspensão (Sperling, 1995). No entanto, a 

recirculação nos leitos deve ser feita de preferência a partir do efluente tratado do decantador 

secundário, pois neste caso a matéria orgânica encontra-se diluída e, por conseguinte, não ocorre o 

risco de o leito percolador sofrer colmatação dos espaços vazios de enchimento. A Figura 3.2 

apresenta um esquema de funcionamento de um filtro biológico. 

 

Figura 3.2 - Esquema de um filtro biológico à esquerda (Adaptada de Sperling, 1995) e o esquema do seu 

funcionamento à direita (Adaptada de Benefield & Randall, 1987) 

Vantagens: exigem baixo consumo de energia (ventilação natural e escoamento gravitacional); 

possuem elevada eficiência de tratamento; funcionamento simples; são mais tolerantes a picos de 

concentração de substâncias tóxicos com origem industrial; não exigem manutenção qualificada e 

são mais versáteis perante oscilações de caudal e mudanças nas características das águas residuais. 

As desvantagens são: i) o sistema é menos flexível e exige baixa carga orgânica e hidráulica, ii) em 

particular, em relação às lamas ativadas, possuem menor eficiência de remoção, envolvem elevados 

custos de instalação, bem como necessitam de maior área para a sua implantação. (Gray, 2005). 

Apesar das vantagens descritas acima, o processo operacional tem-se deparado com problemas 

devido ao alagamento dos leitos percoladores, que ocorre devido à acumulação de sólidos no meio 

filtrante.Tal pode ser causado pelo crescimento excessivo de microrganismos ou como resultado de 

uma quantidade inapropriada do meio de enchimento; também pode ser causada por um caudal 

excessivo proporcionado pela velocidade superior à do alagamento, exigindo assim a necessidade do 

seu controlo (Gray, 2005). 

O problema dos odores desagradáveis ocorre devido à falta do arejamento suficiente, fazendo com 

que a biomassa entre em processo de decomposição; a presença de insectos (mosquitos) junto aos 

leitos percoladores é devida à humidade do meio que proporciona o seu desenvolvimento (Solomon 

et al., 1998). O tipo de equipamento depende das condições meteorológicas visto que nos locais com 

clima muito frio pode ocorrer a formação de gelo no leito. 

Poderão acontecer problemas com a movimentação do distribuidor rotativo, podendo a qualquer 

momento ocorrer a sua paragem em resultado de fluxo de água não ser suficiente para fazer girar os 

distribuidores rotativos, ou de os orifícios dos distribuidores ficarem obstruídos ou de os braços não 

se encontrarem nivelados (Solomon et al, 1998). 
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Quando os microrganismos mais próximos do meio não têm oxigénio suficiente para o seu 

crescimento e reprodução, começam a morrer, fazendo com que as secções do biofilme se 

desagreguem e consequentemente serão arrastadas no efluente, perdendo biomassa viável, 

resultando num tratamento menos eficiente. 

 

3.2.4. Sistemas de lagunagem 

 

Os sistemas de lagunagem (lagoas de estabilização), consistem no tratamento em lagoas, sem 

necessidade de intervenção de meios mecânicos. As lagoas classificam-se em aeróbias, anaeróbias, 

maturação e facultativas, consoante as caracteriasticas de degradação da matéria orgânica; quanto à 

natureza do efluente, os sistemas podem ser primários ou secundários (Sousa, 1981). É dos sistemas 

de tratamento mais utilizados nos países em via de desenvolvimento, por ser uma das técnicas que 

exige menos custos de investimento e manutenção. 

 Esta técnica, baseia-se na simbiose de algas e bactérias que têm a capacidade de estabilizar a 

matéria orgânica. Na presença da energia solar, as algas produzem oxigénio que vai permitir às 

bactérias efectuarem a degradação da matéria orgânica existente no meio, em condições aeróbias 

(Sperling, 2002). A Figura 3.3 apresenta um exemplo de lagoa anaeróbia e lagoa facultativa.  

 

Figura 3.3 - Fotos de uma lagoa anaeróbia (à esquerda) e facultativa (à direita) da ETAR de Infulene do Maputo 

(Engidro, Hidra, Aquapor, 2015) 

De seguda apresenta-se uma breve descrição dos tipos de lagoas de estabilização (Sousa, 1981). 

 

I. Lagoas Anaeróbias. São utilizadas para tratamento de efluentes com elevada carga 

orgânica e sólidos suspensos em condições de ausência de oxigénio. São lagoas geralmente 

profundas com área superficial reduzida; os sólidos mais pesados decantam no fundo da lagoa, onde 

sofrem digestão anaeróbia libertando metano e o dióxido de carbono. 

 

II. Lagoas Aeróbias são lagoas com profundidades reduzidas e com grandes áreas de 

superfície, para permitir o desenvolvimento das algas fotossintéticas que produzem o oxigénio 
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utilizado no processo da degradação da matéria orgânica; necessitam de arejamento para manter as 

condições aeróbias e de mistura. 

 

III. Lagoas de Maturação. São utilizadas como tratamento terciário ou de recuperação antes da 

descarga do efluente no meio ambiente, ou seja são utilizadas para o tratamento de afinação do 

efluente: os microrganismos são removidos e o azoto é transformado em nitrato. Estas lagoas são 

menos profundas para permitir a penetração da radiação ultra-violeta e o tratamento é feito em 

condições aeróbicas.  

 

IV. Lagoas Facultativas. Combinam os dois processos anaeróbios no fundo da lagoa e aeróbia 

na superfície da lagoa, simultaneamente. Devido à sedimentação de lamas, são geralmente menos 

profundas em relação às lagoas anaeróbicas. 

 

As vantagens de sistema de lagunagem são: i) elevada eficiência de tratamento, ii) sistema auto-

suficiente e ecologicamente equilibrado, iii) economicamente viável e iv) suporta alterações de carga 

orgânica e hidráulica, v) necessidades muito limitadas de mão-de-obra especializada, vi) nas zonas 

com altas temperaturas, promove o aumento da evapotranspiração e aumenta a velocidade de 

reacções bioquímicas, vii) reaproveitamento do efluente tratado para a irrigação ou limpeza urbana e 

das lamas estabilizadas para a agricultura, por fim, viii) apresenta elevadas taxas de evaporação de 

água, aumentando a concentração de sais na água. 

 

As desvantagens, são: i) ocupa grande área no terreno, ii) tem grande dependência das condições 

climatéricas, iii) apresenta grande perda de metano para atmosfera e iv) produz odores 

desagradáveis, v) por outro lado a elevada taxa de evaporação de água pode ser uma desvantagem 

quando se pretende reutilizar posteriormente o efluente tratado.  

3.2.5. Tratamento de águas residuais no solo  

 

O tratamento no solo consiste no tratamento das águas residuais pelo próprio solo, ou por plantas 

através dos processos físicos, químicos e biológicos. Comparando com as outras técnicas de 

tratamento convencionais, esta depende muito mais das características locais (clima, geologia, 

topografia, físico-químicas, hidráulicas do solo e qualitativas e quantitativas das águas superficiais e 

aquíferos subjacentes) e da área onde se pretende realizar o tratamento (Matos, 1985a). Os sistemas 

de tratamento são, usualmente, implantados a jusante das instalações de pré-tratamento, incluindo 

especialmente uma extracção por gradagem dos objectos volumosos ou resíduos que viajam com as 

águas residuais.  

De seguida descrevem-se os três tipos de sistemas mais aplicados neste tipo de tratamento. 

 

Sistema de infiltração lenta no solo. Consiste na aplicação das águas residuais na superfície do 

solo com vegetação; à medida que circula na matriz do solo e através das raízes das plantas, vai 

adquirindo tratamento significativo. O sistema tem melhores resultados do que os outros sistemas 
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(rápida e superficial), porque a remoção dos SST, ocorre por infiltração na superfície do solo 

enquanto, nos outros ocorre quando a água residual percola na matriz do solo. Este tipo do sistema 

precisa no mínimo de uma camada de enchimento de 0,6 a 0,9 m de espessura do solo, dependendo 

do tempo de retenção, das bactérias e do desenvolvimento das raízes das plantas (WPCF,1990). A 

Figura 3.4 apresenta um esquema de tratamento por infiltração lenta. 

 

Figura 3.4 - Representação esquemática do sistema de infiltração lenta no solo (Adaptada de Qasim, 1999)

  

Sistema de infiltração rápida no solo consiste na aplicação da água residual pré-tratada no solo 

altamente permeável (areneosos), por intermédio de espalhamento superficial em bacias projetadas 

para o efeito (Matos, 1985b). O líquido é depurado promovendo a percolação ao longo de varias 

camadas e contribuindo para a recarga de massas de águas subterrâneas. O perfil deste sistema 

consiste numa lagoa em que a água passa através dos vazios do terreno por percolação 

descendente. Esta técnica requer mais manutenção e procedimentos de operação do que as outras. 

A profundidade necessária para proceder ao tratamento varia entre 1,5 a 2,5 metros abaixo da 

superfície da lagoa (WPCF, 1990). A água tratada é recuperada através do escoamento hidráulico, 

por drenos subterrâneos e por poços (Qasim, 1999). A Figura 3.5 apresenta um esquema de 

tratamento por infiltração rápida. 
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Figura 3.5 - Representação esquemática do sistema de depuração de água residual no solo por infiltração rápida 

(Adaptada de Qasim, 1999) 

Sistema de escoamento superficial no solo consiste na aplicação da água residual no topo de um 

talude inclinado, permitindo que lâmina líquida flua em toda a superfície revestida por vegetação, para 

posteriormente ser recolhida em depressões existentes nos vales. Neste processo o principal 

responsável pelo tratamento são as plantas dado que o solo apresenta uma fraca contribuição. Por 

outro lado, também requer a utilização de solos com baixa permeabilidade (argilosos e siltes). A 

topografia deverá ser escolhida de forma a atingir a inclinação dos taludes, compreendidas entre 2% 

a 8% (WPCF, 1990). As inclinações superiores, por um lado podem dar origem a fenómenos de 

erosão, criando assim caminhos preferenciais e um tratamento inadequado, por outro lado, caso 

sejam inferiores corre-se o risco de se formarem zonas estagnadas. A Figura 3.6 apresenta um 

esquema de tratamento por escoamento superficial. 

 

Figura 3.6 - Representação esquemática do sistema de escoamento superficial (Adaptada de Qasim, 1999) 
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3.2.6. Leitos de macrófitas 

 

Os leitos de macrófitas incorporam lagoas capazes de desenvolverem abundantes macrófitas, que 

promovem o processo de oxidação da matéria orgânica presente nas águas residuais. As lagoas são 

geralmente instaladas na sequência de um tratamento primário por decantação, em fossa sética ou 

tanque Imhoff, para remoção de sólidos suspensos. 

 Esta técnica de tratamento é bastante complexa e baseia-se em processos químicos, físicos e 

biológicos que reduzem a concentração dos poluentes. A principal função das plantas é fornecer o 

oxigénio no solo e na água, possibilitando o desenvolvimento dos microrganismos aeróbicos 

responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Contribui igualmente para a remoção dos 

nutrientes (azoto e fosforo), eliminação de microrganismos patogénicos indesejados como o caso dos 

fenóis, bem como dos metais pesados (Pratt, 2013). A Figura 3.7 apresenta um esquema de 

tratamento por leitos de macrófitas. 

Figura 3.7 - Representação esquemática do leito de macrófitas (Adaptada de Vymazal et al., 2007) 

Este processo tem como vantagem a elevada eficiência do tratamento, ser um sistema em regra 

economicamente viável, promove a biodiversidade local, sendo ainda sistemas auto suficientes e 

ecologicamente equilibrados. Pode ser aplicada no tratamento das águas residuais domésticas dos 

pequenos aglomerados populacionais desde que sejam considerados os requisitos necessários.  

Apresenta algumas desvantagens, como sejam a exigência de uma grande área de terreno e o seu 

funcionamento depende das condições climáticas. Assim, um clima muito frio limita o crescimento das 

plantas e a produção do oxigénio e um clima demasiado quente conduz a elevadas taxas de 

evaporação de água e ao aumento de concentração de sais. 

 

3.3. Tecnologias de tratamento descentralizadas  

 

Tecnologias de tratamentos descentralizados são tecnologias de pequena escala, incluindo a coleta, 

o tratamento e descarga de águas residuais. Permitem a gestão das águas residuais nas 

proximidades dos locais de produção, não sendo necessária a existência de uma rede de coleta e 
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transporte para estações de tratamento distantes e são adequados para tratar caudais entre 1 e 500 

m
3
/dia (Sasse, 1998). Este tipo de tecnologias é mais utilizado nos países em desenvolvimento. 

Para a escolha de uma solução tecnológica do saneamento mais viável, é necessário ter em atenção 

os seguintes fatores determinantes: i) Número da população a servir, ii) Densidade habitacional, iii) 

Capitação, iv) Perspetivas de crescimento da população, v) disponibilidade financeira da população, 

vi) tipo do solo, vii) Profundidade do nível freático, viii) Permeabilidade do solo e ix) Averiguar a 

periodicidade de cheias na zona. 

Segundo a OMS e a UNICEF, as tecnologias de tratamento descentralizados incluem as “tecnologias 

melhoradas” (fossas sépticas, latrinas de fossa simples, latrina de fossa ventilada e a latrina de 

descarga de água), e “tecnologias não melhoradas” que inclui latrinas secas ou balde e latrinas 

abertas (suspensas, diretamente no solo). Neste âmbito, é necessário levar em conta as soluções 

tecnológicas mais adequadas para resolver os problemas de drenagem e saneamento. Isto é, devem 

ser consideradas as soluções “on-site” ou “off-site”, conforme as características urbanas e 

populacionais de cada local, face à disponibilidade e ao consumo da água per-capita (Barroso, et al., 

2015). A Figura 3.8 apresenta um exemplo de a bordagem para a evolução do tipo de serviços de 

saneamento, em função da densidade populacional e do consumo da água (capitação). 

“On-site”, o tratamento é feito no local e envolvem menos gastos energéticos e em termos de 

transportes, percorre-se menos distâncias com o efluente a tratar (soluções latrina e fossas); 

“Off-site” implica a construção de ligações a rede de drenagem da cidade e justifica-se para locais 

onde a densidade populacional e a capitação são elevadas (fossa séptica e rede de coletores). 

No geral existem três tipos de sistemas de saneamento, das quais se destacam como segue.  

 Sistemas a seco: são os sistemas mais simples que necessitam de pouca ou nenhuma água 

para o seu funcionamento. São na sua generalidade do tipo latrina, (exemplo de uma sanita instalada 

numa laje que cobre a fossa). Na Figura 3.8, adapta-se nas soluções do tipo I e II. São vulgarmente 

utilizados em zonas rurais, com baixa densidade habitacional e com escassez de água (apropriados 

para a capitação inferior a 30L/habitante/dia).  
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Figura 3.8 - Exemplo de abordagem para evolução do tipo de serviços de saneamento em função da densidade 

populacional da capitação, tipo IV (Adaptada de Berroso et, al., 2015) 

 

 Sistemas de transição: inclui os sistemas a seco e o sistema com água, são constituídos por 

órgãos que necessitam de alguma água para o seu funcionamento mas não dependem de um 

abastecimento de água completamente regular (apropriados para o intervalo de capitação de 30 a 60 

l/habitante/dia). O grau de evolução deste tipo de sistema adapta-se melhor na solução do tipo III, isto 

é, quando a capitação aumentar mais que a sua densidade populacional, então é mais adequado 

utilizar as fossas sépticas como solução intermédia; 

 

  Sistemas com água: necessitam de disponibilidade de volumes de água consideráveis para 

o seu funcionamento; são apropriados para a capitação superior a 50 l/habitante/dia. Este tipo de 

sistemas é do tipo sanitas com autoclismo. O grau de evolução deste tipo de sistema adapta-se 

melhor na solução IV, Isto é, nas situações em que a densidade populacional é muito elevada e as 

capitações médias superiores a 30 a 50 l/habitante /dia, a solução mais viável é o uso do sistema de 

esgoto (rede de coletores) com drenagem dos efluentes na ETAR, é também uma mais-valia em 

termos económicos, direcionar a rede de coletores no sentido gravítico, para poupar os custos de 

operação.  

As redes de condomínios, conjugados com fossas sépticas coletivas ou ETAR compactas a jusante, 

poderão construir uma solução eficiente e económica para a drenagem e tratamento de águas 

residuais domésticas em zonas onde a execução de uma rede de drenagem e tratamento 

convencional sobrecarrega muito a solução. Este tipo de solução permite as fossas sépticas coletivas 

/ETAR compacta passarem a uma evolução convencional (solução tipo IV), a partir de pontos de 

recolha de efluentes da rede pública (solução tipo II) (Barroso et al., 2015). 
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3.4. Tratamento de águas residuais na Cidade de Maputo 

3.4.1. Aspetos Gerais 

A Cidade de Maputo é a capital e a maior cidade de Moçambique. Localiza-se na Baía de Maputo, no 

extremo sul do País, perto da fronteira com África de Sul e da fronteira com Suazilândia.  

A Cidade tem uma área de 34677 Km
2
,
 
com uma 

população de cerca de 1 milhão de habitantes 

(Senso 2007), o que representa um aumento de 

13,2% em dez anos, com uma densidade 

populacional de cerca de 3600 hab/Km
2
 (INE, 

2013). 

 A Figura 3.9, representa os limites administrativos 

da província de Maputo, a sua divisão distrital, 

bem como a definição da área metropolitana e a 

área em estudo. 

Figura 3.9 - Limites administrativos da província de Maputo, nomeadamente, Província de Maputo, distritos e a 

definição da área metropolitana (Adaptada de Engidro, Hidra, Aquapor,2015)  

 

3.4.2. Saneamento da Cidade de Maputo 

 

O sistema de saneamento mais aplicado na Cidade do Maputo é do tipo “latrinas”, embora no centro 

da cidade (cidade de cimento), disponha de rede de coletores das águas residuais e pluviais.  

Segundo o relatório Egidro, Hidro, Aquapor, 2015 de foi feito um levantamento estatístico em mais de 

1000 agregados familiares, sobre o acesso a infra-estruturas de saneamento e o tipo do serviço de 

saneamento utilizado (esvaziamento e transporte), por cada agregado familiar. O estudo envolveu 

apenas a zona da Cidade do Maputo. Dos resultados, constatou-se que dos inquiridos, apenas cerca 

9% tinham infraestrutura ligado a rede dos esgotos; 33% utilizavam latrinas melhoradas; 37% utiliza 

latrinas ligadas a fossa séptica, e aproximadamente 20% não detinham acesso a nenhum tipo de 

infra-estrutura de saneamento (Engidro, Hidra, Aquapor,2015).  

Para além do referido, foi feito uma análise sobres as características das instalações de saneamento 

(revestimento ou tipo de material utilizado para a sua construção), tendo sido concluído que cerca de 

um terço (1/3) das instalações de saneamento localizado, não são facilmente esvaziáveis devido à 

precariedade do seu revestimento (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 
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A Figura 3.10, mostra as 

principais soluções ou alternativas 

de saneamento utilizados em 

cada bairro, na Cidade do Maputo. 

Figura 3.10 - Principais soluções de 

saneamentos utilizados em cada 

Bairro da Cidade de Maputo 

(Adaptada de Engidro, Hidra, 

Aquapor, 2015) 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Sistemas de drenagem e saneamento existentes na Cidade do Maputo 

 

A construção da rede de drenagem de águas residuais, teve o seu início na década 40, desde então, 

tem-se verificado a ampliação desta, paralelamente com a extinção da área urbana. 

Na cidade de Maputo, salientam-se dois tipos de infraestruturas de drenagem e saneamento,  

i) Valas a céu aberto, para escoamento de caudais pluviais; 

ii) Coletores enterrados, que dependendo da situação, escoam efluentes domésticos, 

pluviais, ou ambos (sistemas separativos, pseudo-separativos, mistos e sistemas 

unitários).  

Apesar de existirem troços dimensionados para o sistema funcionar como separativo, atualmente, 

toda a rede comporta-se como pseudo-separativa (“as águas residuais e pluviais são recolhidas em 

condutas diferentes, excerto em alguns locais quando não é possível ter duas condutas”) (Engidro, 

Hidra, Aquapor,2015).  

A rede de drenagem de águas pluviais cingem substancialmente a zona consolidada da 

cidade (KaMpfumo) e corresponde ao sistema 1 (Abrange parte da rede existente de 

coletores e engloba as bacias de drenagem que drenam naturalmente para a baía de 

Maputo) e sistema (Engidro, Hidra, Aquapor,2015).  

A Figura 3.11 representa as principais infraestruturas de saneamento existentes na Cidade 

do Maputo. 



37 

 

O sistema 3 abrange as grandes bacias 

urbanas que descarregam para a vala de 

drenagem da Av. Joaquim Chissano e o 

sistema 4 abrange as grandes bacias 

urbanas que descarregam no vale do 

Infulene ou na baía de Maputo, perto da foz 

do Infulene, este ultimo também abrange 

uma pequena porção da rede de coletores 

enterrados e inclui algumas valas a céu 

aberto. Estes dois sistemas cingem a zona 

periurbana entre a cidade e o vale de 

Infulene (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

 

Figura 3.11 - Sistemas de drenagem e principais infra-estruturas da Cidade de Maputo (Adaptada de Engidro, 

Hidra, Aquapor,2015) 

O funcionamento da Rede é na sua maioria, de montante para jusante, no sentido gravítico, existindo 

apenas duas estações de elevatórias que conduzem uma parte das águas residuais para a ETAR 

situada no vale do Infulene. As restantes águas residuais são direcionados para a Baía de Maputo, 

através de vários emissários, nomeadamente nos bairros da Ponta Vermelha, Polana e Baixa da 

Cidade (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

As águas residuais não direcionadas para a ETAR, são tratadas pelas fossas sépticas e depois é que 

são lançadas na rede de esgoto para, por fim, serem descarregados na Baía ou nos lençóis freáticos 

através de drenos no solo. Nas zonas periféricas e periurbanos, densamente povoados, e compostas 

pelo tipo de habitação precária, que não dispõem de redes de drenagem, a população é servida por 

soluções de saneamento local; existem valetas construídas pelos moradores que conduzem as águas 

residuais e descarregam para as vertentes naturais. Também em algumas zonas da cidade foram 

construídas valas de drenagem de águas pluviais a céu aberto que escoam as suas águas no mar 

(Júnior, 2015). 

 

3.4.4. Estação de tratamento de águas residuais de Infulene 

 

A ETAR de Infulene fica localizada na Cidade do Maputo, no vale do Infulene, próximo do Bairro do 

Jardim. Foi projetada em 1984 pela DHV Consulting Engineers, tendo entrado em funcionamento 

1987 (Júnior, 2015). A ETAR utiliza tecnologia de tratamento por Lagunagem, já descrito no 

subcapítulo 3.2.4. 

O sistema de tratamento do Infulene tem capacidade limitada, uma vez que originalmente foi 

projectado para servir 90 000 habitantes. Atualmente, não está a funcionar na sua total capacidade, 

isto porque a duas estações elevatórias que levam uma parte significativa das águas residuais não 
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estão em funcionamento. Apenas as águas residuais do Sistema 2 é que são direcionadas para a 

ETAR. As águas residuais por tratar são descarregadas graviticamente no mar, à semelhança do que 

acontece na zona baixa da cidade de Maputo (Sistema1), (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

A ETAR foi dimensionada para uma capacidade máxima do caudal de 2000 m
3
/h (555 l/s), e é 

composta por duas lagoas anaeróbicas com uma área superficial de 310 m
2
 cada uma e um volume 

aproximado total de 15 000 m
3
, onde ocorre o pré-tratamento, com uma probabilidade de redução de 

carga orgânica de cerca de 45%; de seguida, duas lagoas facultativas com uma área de 3400 m
2
, 

cada uma, e volume aproximado total de 115 000 m
3, 

onde ocorre o tratamento final (remoção da 

matéria orgânica (expressa em CBO5 e CQO) e eliminação de outros poluentes contidos nas águas 

em tratamento (exemplo de SST)) (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

O funcionamento da ETAR de Infulene é descrita em três fases tais como mostra a Figura 3.12, com 

a seguinte descrição: Obra de Entrada (OE), Lagoa anaeróbica 1 e 2 (LA1 e LA2), Lagoa Facultativa 

1 e 2 (LF1 e LF2) e Lagoa de Maturação (LM), ligadas em paralelo (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

 

Figura 3.12 - Cenários de funcionamento de Lagoa de Infulene (Adaptada de Engidro, Hidra, Aquapor,2015) 

A primeira fase é representada pelo Esquema 1, onde de 1987 a 1990 a ETAR funcionava como um 

todo, mas a partir de 1990 através de um estudo realizado por especialistas na ETAR, constatou-se 

que a carga orgânica das lagoas anaeróbicas era muito inferior ao esperado a partir o 

dimensionamento da ETAR. Decidiram parar uma das lagoas, passando só a operar por uma e única 

lagoa (Esquema 2). 

Segunda fase, representada pelo Esquema 2, que funcionou de 1990 a 2000. Nesta Fase, a ETAR 

passou a operar com uma lagoa anaeróbica, uma lagoa facultativa e a outra foi adaptada numa lagoa 

de maturação, com o objetivo de aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do efluente tratado. 

Devidos às cheias de 2000, a lagoa anaeróbia e a lagoa facultativa, que se encontravam em 

funcionamento, ficaram soterrados com sedimentos. 
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A terceira fase, correspondente a Esquema 3, representa o período de 2000 a 2012, devido a cheias 

referidos no parágrafo anterior, durante o período referido, a ETAR teve de parar uma linha de 

funcionamento, e passou a funcionar por uma única linha de tratamento tal como mostra o esquema 3 

da Figura 3.12.  

A partir de 2012 até aos dias de hoje, a ETAR voltou a funcionar na sua totalidade, ou seja tal como 

apresentado no Esquema 1 da primeira fase; apesar da grande diferença em termos de distribuição 

do caudal que chega a ETAR, entre as duas linhas de tratamento, isto é, é influenciado pelas 

descargas directas das lamas provenientes do esvaziamento das fossas sépticas e das latrinas da 

área Metropolitana da Cidade de Maputo e Matola (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). Como 

consequência, fica reduzida a capacidade de resposta da ETAR visto ser a única que acolhe e trata 

as águas residuais da Cidade do Maputo. 

A partir do financiamento do Banco Mundial, o Programa de Água e Saneamento conseguiu em 

Agosto de 2013 contratar uma equipa de especialistas para fazer registos médios diários de 

descargas efetuados na ETAR, durante uma semana e constatou-se que por dia cerca de 120 

camiões-tanque de diferentes entidades, descarregavam na ETAR (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

3.4.5.  Resultados da ETAR de Infulene 

 

Para a determinação do caudal médio diário na ETAR de Infulene, realizaram-se no âmbito de uma 

tese de mestrado da Universidade Eduardo Mondlane, campanhas em Julho de 2014, com medições 

quer das alturas da água quer da velocidade do escoamento na obra de entrada. Após varias 

medições efetuadas ao longo desse período, constatou-se que as alturas de escoamento variavam 

entre 20 e 24 cm, as velocidades médias de escoamento estavam entre 0,3 e 0,5 m/s e o caudal 

médio que chega na ETAR era de 0,05 m
3
/s, a que corresponde a um caudal médio diário de 4320 

m
3
/dia, o que por sua vez corresponde a uma população equivalente em termos de caudal, na ordem 

dos 15000 a 30 000 habitantes dependendo da percentagem da infiltração (nível freático) e da 

capitação na área de atendimento (Júnior, 2015).  

Comparando este caudal com o caudal do dimensionamento da ETAR, que é da ordem de 0,576 m
3
/s 

(49766 m
3
/dia) correspondente a uma população equivalente de projeto de 90 000 habitantes, 

podemos concluir que o caudal é muito inferior ou seja corresponde a uma percentagem de 9% da 

utilização da ETAR atendendo aos caudais do projeto. Contabilizando com o caudal de descarga de 

lamas efetuada na ETAR, na ordem dos 1000 m
3
/dia, totaliza um valor de 5320 m

3
/dia (0,06 m

3
/s) a 

que corresponde uma utilização efetiva de 11 % da ETAR (Júnior, 2015). 

A Figura 3.13 mostra a evolução do caudal que chega na ETAR ao longo desse dia em que se 

fizeram as medições (1 de Julho de 2014). 
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3.4.6. Avaliação do desempenho da ETAR de Infulene  

 

O tratamento de águas residuais por sistemas naturais tem gerado grandes dúvidas no que concerne 

ao seu desempenho, dado que estes dependem das características locais, como o clima e os hábitos 

de consumo de água. A avaliação do desempenho da ETAR do Infulene, foi feita ao nível da 

eficiência de remoção de poluentes, através de recolha de amostras da água residual a montante e a 

jusante da “lagoa”, bem como a recolha de amostras de lamas nos pontos de descarga na ETAR. 

Estas amostras foram depois submetidas a análises no Laboratório Nacional de Higiene de Alimentos 

e Águas do MISAU, e do SwissLab, relativamente aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

(Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

 

Figura 3.14 - Avaliação da concentração do CQO, SST, NO3 e coliformes totais ao longo do dia 1/07/2014, na 

ETRA de Infulene (fonte: Júnior, 2015) 

A recolha das amostras foi efetuada em vários períodos do ano para garantir que fosse realizado um 

estudo mais complexo, atendendo que à variação das estações do ano (seca e chuvosa) o que irá 

influenciar a variação da concentração dos contaminantes, nas lagoas.  

Figura 3.13 - Evolução dos caudais afluentes à ETAR do Infulene (1/07/2014), (Engidro, Hidra, Aquapor,2015) 
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Neste estudo apenas foram considerados os seguintes parâmetros: carência química de oxigénio 

(CQO), sólidos suspensos totais (SST), nitrato (NO3) e coliformes totais. Das análises realizadas fez-

se a representação gráfica dos parâmetros das amostras colhidas no dia 01 de Julho de 2014.  

A Figura 3.14 mostra os gráficos de variação de cada parâmetro na entrada do efluente e na saída do 

efluente tratado. 

Das amostras colhidas nos três dias considerados, selecionaram-se quatro amostras, nas cinco 

secções consideradas (OE, LA1, LA2, LF1 e LF2). A Tabela 3.4 representa os valores médios das 

quatro amostras colhidos por dia. 

 

Tabela 3.4 - Valores médios de CQO e SST ao longo dos três dias em mg/L (Engidro, Hidra, Aquapor,2015) 

Dia 
OE LA1 LA2 LF1 LF2 

CQO SST CQO SST CQO SST CQO SST CQO SST 

01-07-2014 112 405 85 310 282 290 111 75 70 40 

03-07-204 1131 515 219 382 693 423 297 145 102 95 

13-08-2014 215 315 186 335 385 275 133 210 165 47 

 

De seguida foram calculadas as médias globais de cada parâmetro, onde obtiveram-se os valores 

médios apresentados na Tabela 3.5. Estes valores, na escala global, são considerados baixos ou 

médios face à escala mundial dos valores característicos no tratamento por lagoas anaeróbias. 

Segundo Metcalf & Eddy, 1991, a concentração mínima de CQO e SST para lamas das fossas é de 

cerca de 5000 mg/L e 4000 mg/l, prospectivamente. 

 

Tabela 3.5 – Valores médios obtidos na entrada e na saída do efluente na EATAR, eficiência e legislação 

 Parâmetro Conc. na entrada / OE 

(mg/L) 

Conc. na saída/ LF1 

(mg/L) 

Eficiência (%) Legislação 

CQO 486 180 69 ( <150 mg/L) 

SST 412 95 80 ( <60 mg/L) 

Nota: As médias foram apenas calculadas para a linha do tratamento 1 da ETAR 

Os valores médios acima apresentados devem refletir o facto de ter havido alguma diluição do 

efluente, devido ao contacto com as águas subterrâneas ou pelo facto de o efluente sofrer um 

tratamento primário em fossas sépticas. Quanto aos valores da eficiência obtida de acordo com os 

dados utilizados pode-se considerar razoável face aos valores teóricos considerados em tratamento 

por lagoas anaeróbias. Quanto aos coliformes totais, no efluente final, apenas 25% das amostras 

analisadas esteve abaixo de 10
3 
NMP/100 ml e os restantes 75%, excederam o valor (Júnior, 2015). 
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A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que o efluente tratado não satisfaz os requisitos 

estabelecidos no Decreto da Tabela 2.3. De facto, os valores do decreto definem CQO < 150 mg/l e o 

SST< 60 mg/l; nem sequer em termos do valor de qualidade do efluente para rega agrícola se 

atingem os valores do decreto, dado que este define como o valor limite < 10
2
 CF/100 ml. Portanto, a 

ETAR apresenta um desempenho deficiente, o que se torna crítico para o posterior aproveitamento 

das águas tratadas, mesmo face aos pequenos caudais afluentes (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

 

3.5. Tratamento de águas residuais em restantes regiões do País 
 

As restantes regiões do país com exceção do Songo e Beira, de momento não dispõem de ETAR. O 

tratamento do esgoto é feito pelas fossas sépticas e latrinas. Atendendo que a maioria das capitais 

provinciais se localiza nas zonas costeiras ou próximo de grandes rios, onde a densidade 

populacional é mais acentuada, as áreas urbanizadas (cidade de cimento), dispõe de redes de 

coletores das águas residuais e pluviais; nestas áreas são direcionados para o mar ou para os rios 

através de emissários, sem nenhum tratamento. 

 De seguida apresenta-se uma discrição do tipo de saneamento praticado em algumas regiões do 

país. 

Segundo o departamento do saneamento do município do distrito de Dondo, antigamente havia um 

sistema de esgoto que abrangia 50 casas mas que com o andar do tempo ficou absoleto. Desde o 

período de transição colonial, deixou de existir o sistema de esgoto e passou-se a utilizar o tipo de 

saneamento constituído por fossas sépticas e latrinas familiares.  

Para a coleta e o transporte das lamas fecais, utilizam-se os camiões-tanque para o esvaziamento 

das fossas sépticas; são posteriormente direcionados para uma zona desabitada, onde antigamente 

se extraia arreias para a construção local. Atualmente essas zonas servem como aterros sanitários, 

onde se deposita todo tipo de lamas coletadas na região sem serem submetidas a nenhum pré-

tratamento. Em média, o volume das lamas coletado no distrito é de cerca de 300 m
3 

/ano. Para o 

esvaziamento das fossas, o utente ou o interessado, solicita os especialistas de coleta, sobretudo os 

camionistas onde para se obter os serviços paga-se em média 300 meticais (MT) em cada 1 m
3
 

coletado. O tipo de clima influência muito, isto é, ocorrem mais solicitações dos serviços de coleta nos 

tempos chuvosos, devido à má construção das fossas o que faz com que estes encham rápido 

(Departamento de Saneamento no Município de Dondo). 

A Cidade de Nampula é a terceira cidade maior do país, com cerca de 471.717 habitantes (censo 

2007). O tipo de saneamento utilizado na cidade, são as fossas sépticas e as latrinas. Os dois 

projetos desenhados pela edilidade cobriram o sistema de águas residuais e o sistema de drenagem. 

Este último, é que beneficiou de um financiamento do Millennium Challenge Account (MCA), cujas 

obras já terminaram. O projeto consistiu na construção de uma rede de drenagem com cerca de 10 
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km de tubagens, com sarjetas, 4500 metros de canais de betão, 4000 metros de canais de gabiões 

(gabião é um tipo de estrutura armada, drenante e de grande durabilidade e resistência). O projeto 

orçou em cerca de 13 milhões de meticais, para a execução das obras nas zonas urbanas e 

periurbanas (CODESRIA, 2008). 

Segundo o relatório de pesquisa do consórcio de consultores HYDROCONSEIL e SCDS em 2013, 

financiado pelo MCA, na cidade, até 2013 existiam cerca de 22,5 km de canais abertas,  7,1 km 

galerias e 5400 fossas que precisavam de ser esvaziadas periodicamente. O Conselho Municipal 

para fortalecer a qualidade, abrangência e eficácia dos serviços de saneamento criou uma empresa 

municipal de saneamento – EMUSANA- com autonomia financeira, patrimonial e administrativa 

(Saneamento da Cidade de Nampula). 

Actualmente, não é realizado nenhum tratamento das águas residuais da Cidade de Nampula. Após o 

esvaziamento das fossas, as lamas fecais são transportados por camiões-tanque, pertencentes a 

uma pequena empresa local que tem operado este tipo de serviço, que os coloca em aterros 

sanitários. A falta de financiamento dos projectos de tratamento de águas residuais tem deixado as 

autoridades municipais das cidades, indignadas devido aos problemas de saúde pública (diarreia, 

cólera, maus odores, falta de limpeza) que daí resultam. 
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3.6. ETAR Compactas  

 

As ETAR compactas ou ECOTANQUES, foram criadas para tratar as águas residuais de 

características domésticas de habitações ou de pequenos aglomerados populacionais, com 

populações equivalentes desde 5 até 700 habitantes. O tratamento é em regra,do tipo biológico, 

semelhante ao das lamas ativadas, e é efetuado em regime de oxidação total para garantir o 

arejamento prolongado no reator biológico, procedendo-se a decantação secundária (OMS). Tem 

como vantagens uma operação simples e automatizada e a ausência de odores desagradáveis com 

ventilação adequada. Apresenta como desvantagem custos elevados de investimento e de 

exploração (OMS). O processo de tratamento é, por vezes, feito em duas etapas: primeira etapa no 

reator biológico e a segunda, decantação secundária e por vezes a desinfeção. 

 
Figura 3.15 - Representação esquemática da localização de algumas ETAR compactas na Cidade do Maputo (há 

Esquerda) (Adaptada de Engidro, Hidra, Aquapor,2015) e exemplo de uma ETAR compacta (há direita) 

(Adaptada de Ecodepur) 

Em Moçambique, concretamente na Cidade do Maputo, existem diversas ETAR compactas (mais de 

dez), tendo estas na sua maioria sido instaladas recentemente (há menos de cinco anos). A Figura 

3.15 representa a localização de algumas ETAR compactas instaladas na Cidade do Maputo, com a 

exceção da ETAR numero um (Estado Nacional), crê-se que as outras se encontram em 

funcionamento (Engidro, Hidra, Aquapor, 2015). 

A maior parte destas ETAR, sobretudo as comercializadas pela empresa “BIOgroup”, apresentam 

dimensões reduzidas, e usam a tecnologia de tratamento por lamas activadas (descrito no 

subcapítulo 3.2.2) através de arejamento prolongado, e por vezes poderão incluir um processo de 

desinfeção por ozonização ou por radiação ultravioleta (Engidro, Hidra, Aquapor, 2015). Devido à 

utilização dessas tecnologias, as lamas provenientes do tratamento ficam parcialmente ou totalmente 

estabilizadas, mas devem ser retiradas periodicamente, para não comprometer a qualidade do 

efluente final. 
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4. GESTÃO DE LAMAS FECAIS EM MOÇAMBIQUE  

4.1. Enquadramento Teórico 
 

Mais de um bilião de pessoas em áreas urbanas e periurbanas da África, Asia e América Latina são 

servidas por tecnologias de saneamento local (Unicef). Até ao presente, a gestão de lamas fecais tem 

sido preterida em relação às tecnologias de saneamento local. Porém, os recursos financeiros são 

muita das vezes escassos para a sua completa implementação (Strande, et al., 2014). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem desempenhado um papel fundamental, com o objetivo 

de reverter os problemas da degradação dos recursos naturais a nível mundial, como consequência 

da explosão demográfica relacionado com o baixo nível de vida (miséria) e da pobreza. 

A partir dos anos 70, começou a haver interesse em estudar os sistemas de saneamento nos países 

em desenvolvimento. Os sistemas de saneamento convencionais, nem sempre eram adequados aos 

meios urbanos dos países em desenvolvimento, devido aos elevados custos e necessidades de 

manutenção, criando-se assim dificuldades acrescidas resultantes do baixo nível de riqueza desses 

países na sua possível implementação (Hazel, 2015).  

O “Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas”, propôs em 1989 a “ Abordagem de 

Saneamento Estratégico” visando reforçar a necessidade de ser considerado todo o ciclo de 

saneamento, incluindo os sistemas, o método de coleta, transporte e tratamento de lamas, 

valorizando os serviços, a influência das comunidades e do governo, no sentido de encontrar as 

soluções tecnológicas adequadas. 

O Concelho Colaborativo de Distribuição de Água e Saneamento em 2000, desenvolveu um conjunto 

de princípios de saneamento adequados, tendo como principais critérios: i) a dignidade humana, ii) a 

qualidade de vida, iii) a proteção do meio ambiente, iv) a participação das entidades interessadas 

para a tomada de decisão e o seu envolvimento na gestão de lamas fecais. Em 2007 a Associação 

Internacional da Água criou uma Plataforma chamada “Sanitaton 21” que reuniu conhecimentos e 

informações sobre o planeamento urbano.  

Em 2012, no Rio de Janeiro, na Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, foram 

firmados vários acordos para a criação de novos objetivos para o desenvolvimento sustentável, a 

serem implementados até 2030. “Assegurar a disponibilidade e sustentabilidade da gestão de água e 

saneamento para todos” é um dos objetivos a atingir. 

Segundo o relatório do Concelho de Regulação de Águas (CRA), 2015, deu-se início ao estudo da 

definição e organização dos serviços de saneamento e da gestão de lamas fecais prevendo o 

estabelecimento de tarifas para esses serviços. 
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Neste subcapítulo, pretende-se descrever as etapas de gestão de lamas fecais desde a capitação até 

ao destino final, tratamento de lamas, a sua valorização e os seus impactos no meio ambiente, na 

saúde pública e na gestão incorreta das lamas.  

 

4.2. Etapas de Gestão de Lamas Fecais 
 

Para garantir uma melhor gestão de lamas fecais, é necessário possuir conhecimentos adequados 

sobre as técnicas, as normas, a gestão, bem como o seu manuseamento, isto é, é necessário saber o 

tipo do clima predominante, o tipo do saneamento e a característica das lamas, o que ajudará a 

definir a técnica de recolha e esvaziamento e transporte das lamas, possibilitando também a escolha 

do tratamento adequado. 

Visto que o saneamento mais utilizado em Moçambique é do tipo descentralizado (subcapítulo 3.3 

desta dissertação), torna-se necessário salientar a grande importância e necessidade de gestão de 

lamas fecais no país. No caso da Cidade de Maputo estima-se que mais de 80% da população vive 

em zonas periurbanas e depende de soluções de saneamento localizado, o que torna indispensável a 

gestão de lamas fecais (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). A Figura 4.1, mostra detalhamente o 

esquema que mostra a cadeia dos serviços de gestão de lamas fecais.  

 

Figura 4.1 - Esquema que mostra a cadeia de gestão de lamas fecais (Baroso et. al., 2015) 

Observando a Figura 4.1, pode verificar-se que a gestão de lamas fecais é efetuada por três etapas 

principais: 

1) Recolha e armazenamento das lamas é efetuada pela recolha de excretos provenientes da 

interface, da sanita ou das latrinas; seguidamente é armazenado em fossas sépticas ou em latrinas 

onde a parte líquida é descarregado usualmente no solo e o restante passa por um tratamento inicial 

de digestão anaeróbia, durante o período de armazenamento.  
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Em Maputo, as soluções mais comuns de capitação e esvaziamento baseiam-se em latrinas e fossas 

(descrito no subcapítulo 3.3). Levam em média cerca de três anos a encher, sendo frequentemente 

encerradas caso exista disponibilidade de espaço, ficando então reunidas as condições para a sua 

substituição ou esvaziamento, dado o risco de demolição da própria latrina devido à fraqueza do 

revestimento ou à dificuldade de remoção das lamas por estarem secas (Engidro, Hidra, 

Aquapor,2015). 

2) Esvaziamento e transporte das lamas. Estas etapas dependem principalmente do tipo de 

infraestruturas de saneamento (exemplo: tipos de latrinas ou fossas) e das dificuldades de locais de 

acesso. Estas etapas podem ser efetuadas por meios mecânicos ou manuais, até ao local de 

tratamento complementar. A Figura 4.2, apresenta exemplos de métodos de esvaziamento de lamas 

fecais. 

 

Figura 4.2 - Exemplo de uma operação de esvaziamento manual não segura (à esquerda), manutenção 

inadequada no esvaziamento (no meio) e proteção correta no método de esvaziamento mecânico de lamas 

fecais (Adaptada de Strande, et al., 2014) 

Em Moçambique os serviços de esvaziamento são na sua maioria efetuado por pequenos operadores 

privados, desde esvaziadores manuais a pequenas empresas que combinam o esvaziamento e 

transporte de lamas; existem também camiões tanque e limpa fossas, operados pelo concelho 

municipal. A maior parte dos serviços é feito durante a noite de modo a abrandar os problemas com a 

vizinhança. Em situações extremas (mais constante), o esvaziamento manual é o único procedimento 

possível, dada a característica e a localização das latrinas ou fossas a serem esvaziados (Barroso at 

al., 2015). 

Segundo a Water and Sanitation Program (WSP), 2014, em Maputo cerca de 47% dos 

esvaziamentos de latrinas e fossas é realizado por operadores informais (esvaziamento manual), 

cerca de 37% por operadores formais (empresas) e 18% é realizado pelos próprios agregados 

familiares. O método manual é o mais utilizado para o esvaziamento com cerca de 57% e os 

restantes recorrem ao uso do método mecanizado. Ainda na Cidade do Maputo, as lamas recolhidas 

são atualmente na sua maioria, direcionadas para a ETAR de Infulene e descarregadas nas lagoas 

anaeróbias, de uma forma indevida, juntamente com as lamas fecais provenientes das limpezas das 

fossas sépticas e latrinas. Claramente a ETAR não é o local apropriado para a deposição das lamas 

fecais. Porém, enquanto não existirem estações de tratamento exclusivas para lamas, esta tem sido a 

única alternativa a ser praticada (Engidro, Hidra, Aquapor,2015) tal como observado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Descarga de lamas fecais na ETAR de Infulene (Janeiro, 2015), (Adaptada de Engidro, Hidra, 

Aquapor,2015). À esquerda é um descarregamento formal enquanto à direita é um descarregamento informal e 

mal executado. 

O maior desafio, é a falta de serviços adequados para o esvaziamento de latrinas e fossas sépticas, 

devido a dificuldade das vias de acesso para a entrada dos camiões de recolha. Nestas zonas, a 

recolha é feita por serviços informais de pequena escala e enterradas no quintal do cliente, 

despejadas no sistema de esgotos ou nos contentores de lixo, pondo em risco a saúde pública. 

3) Tratamento e deposição das lamas. O destino final das lamas refere-se ao método de 

reintegração das lamas no meio ambiente, existindo várias alternativas, como a reutilização das 

lamas na agricultura ou a deposição em aterro sanitário, conforme a necessidade e o grau de 

tratamento a que foram submetidas. Em Moçambique, a maior parte das lamas proveniente das 

latrinas é enterrada nos quintais ou são depositadas em contentores públicos de lixo ou depositados 

nas valas de drenagem, e somente uma pequena parte é que é direcionada para as estações de 

tratamento de águas residuais (Barroso at al., 2015). 

O tratamento das lamas tem como principal objetivo garantir a proteção da saúde e do meio 

ambiente, bem como para obtenção do produto com potencial de valorização. O tratamento é feito 

para garantir ainda a redução de microrganismos patogénicos e da estabilização da matéria orgânica 

e nutrientes (Strande, et al., 2014).  

O tratamento da fase líquida que tem origem nas lamas, pode ser efetuado usando tecnologias 

centralizadas, como por exemplo lagunagem e leitos de macrófitas (descritos no capítulo 3). 

O tratamento das lamas fecais provenientes das latrinas exige um processo de digestão mais 

avançado, por isso deve ser feito separado do efluente proveniente dos coletores de águas residuais, 

exigindo-se assim a necessidade de instalações apropriadas para as lamas das latrinas (Engidro, 

Hidra, Aquapor,2015). Estas instalações devem incluir os principais processos:   

 Desidratação consiste na redução do volume através da remoção de água contido na lama, 

com o objetivo de reduzir a quantidade de água de forma a baixar os custos associados ao transporte 

até ao destino final. O processo pode ser feito por evaporação natural ou por via mecânica (Strande, 

et al., 2014).  
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 Estabilização, consiste na remoção de uma parte da matéria orgânica (por redução de 

sólidos voláteis), que pode ser efetuado por processos biológicos, (em condições aeróbias ou 

anaeróbias). O processo de digestão anaeróbia consiste na depuração das lamas, mas também pode 

ser efetuada por via química (através de adição de cal e cinzas). Tem como objetivo inibir o 

crescimento de microrganismos, embora apresente como desvantagem a possível não ocorrência de 

redução da matéria orgânica. 

Aconselha-se fazer o pré-tratamento das lamas provenientes das latrinas, para que estas possam ser 

incorporadas posteriormente na mesma linha do tratamento das lamas provenientes das fossas 

sépticas (Strande, et al., 2014).  

Segundo inquéritos realizados pela WSP, 2014, em Maputo (para cerca de 1000 agregados 

familiares), sobre a deposição de lamas fecais provenientes de latrinas e fossas sépticas, constatou-

se que a deposição é efetuada maioritariamente no solo (cerca de 52% das lamas são inteiradas no 

solo) e cerca de 32% não se conhecia o destino (Engidro, Hidra, Aquapor,2015).  A Figura 4.3 mostra 

os resultados do inquérito dos entrevistados, sobre o conhecimento ou não do local onde as lamas 

das suas habitações eram depositadas.  

 

Figura 4.4 - Local de deposição das lamas fecais (Engidro, Hidra, Aquapor,2015) 

Em conclusão, por um lado a falta de sensibilização e consciencialização dos munícipes sobre a 

necessidade de dispor o material fecal nos locais apropriados e por outro lado atendendo ao seu 

valor económico, as lamas devem passar a ser valorizadas como um recurso, podendo ser utilizadas 

na agricultura, industria e como combustível (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). 

 

4.3. Valorização das Lamas Fecais 
 

As lamas adequadamente tratadas podem ser utilizadas na agricultura ou nos jardins urbanos (como 

fertilizantes), podem ser utilizadas na indústria (como materiais de construção, combustível ou 

fertilizantes), na aplicação do solo (como corretivos do solo) e como combustíveis sólidos. Visto que a 

utilização das lamas na agricultura é fundamental, tem de se levar em conta que as lamas podem 

conter microrganismos, parasitas resistentes aos processos de tratamento a que foram sbmetidas, 
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terem o pH ácido, ou aparentemente nocivos, o que pode comprometer o desenvolvimento das 

culturas bem como da contaminação do solo, das águas subterrâneas e a salvaguarda da saúde 

humana.  

Exige-se assim a necessidade de deixar as lamas armazenadas em repouso durante alguma margem 

do tempo para que possa haver eliminação destes efeitos, evitando assim consequências negativas 

na sua utilização futura. 

 

4.4. Impactos associados ao ambiente, saúde e gestão incorreta das 

lamas fecais. 
 

Os principais impactos associados ao meio ambiente são a poluição do ar, dos meios aquáticos e dos 

solos.  

O ar é afetado pela libertação de odores ofensivos quando as lamas fecais são expostas em espaços 

abertos. A poluição do meio aquático resulta maioritariamente da matéria orgânica, microrganismos 

patogénicos e nutrientes presentes nas lamas fecais que, através de infiltração dos efluentes no solo, 

podem contaminar os aquíferos ou afetar as águas de superfície devido a descargas indevidas. A 

elevada concentração de componentes biodegradáveis e nutrientes resulta em consumo excessivo 

de oxigénio no meio recetor, podendo ocorrer fenómenos como a anoxia, a anaerobiose e a 

eutrofização. A poluição no solo, resulta da retenção de quantidades inadequadas de metais 

pesados, componentes orgânicos persistentes e nutrientes.  

Os meios aquáticos têm particular relevância pelo facto de serem a fonte do consumo de água, 

especialmente em Moçambique, que resulta da captação direta da água de superfície ou de aquíferos 

locais, sem que esta tenha sido submetida ao tratamento para o consumo humano. 

Os impactos de gestão de lamas fecais na saúde pública provêm da gestão incorreta de lamas, isto é, 

devido ao contacto direto e indireto (por exemplo através do consumo de comida com 

microrganismos patogénicos), às descargas indevidas e inadequadas, e ao processo de reutilização 

das lamas fecais. As descargas indevidas em regiões semiabandonadas, ocorrem também nas áreas 

mais pobres e densamente povoadas, onde existem comunidades vulneráveis que ficam gravemente 

expostas à contaminação.  

Os impactos associados à gestão incorreta das lamas, resultam do seu elevado teor em matéria 

orgânica. As lamas têm tendência a desenvolver condições anaeróbias, fermentando, entrando em 

putrefação e, por consequência, gerando efeitos prejudiciais, quer para o ambiente quer para a saúde 

pública. A utilização das lamas nas atividades agrícolas deve ser monitorizada para garantir a 

segurança das mesmas como fertilizante, o que muitas vezes torna-se difícil realizar este 

procedimento em Moçambique, devido à falta de capacidade e qualidade dos laboratórios locais, o 

que acaba por limitar o funcionamento das ETAR. 
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5. CASO DE ESTUDO - CIDADE DA BEIRA 

5.1. Enquadramento Teórico 
 

Para estudar o “caso do estudo” da Cidade da Beira, é necessário compreender os principais aspetos 

e etapas do seu desenvolvimento. 

Os antecedentes da Cidade da Beira tiveram inicio em 1884, altura em que o Governo colonial, 

visando garantir a efetiva ocupação das margens do rio Púngué, entre os rios Zambeze e Save, criou, 

pelo Decreto de 14 de Julho de 1884, o comando militar do Aruângua (Muchangos, 1989 e 

Craveirinha, 2006). Em 1887, procedeu-se à fixação do posto militar do “Sitio do Chiveve”, local onde 

viria a construir-se o porto da Beira. A fixação dos militares, culminou o empreendimento e influenciou 

o aumento do movimento portuário e a correspondente fixação de estrangeiros, essencialmente 

Portugueses (Artur, 1989).  

Em 1893, iniciou-se a construção da linha férrea para ligar o atual porto ao Zimbabwe. Em 1900 

começa o funcionamento da linha férrea, que contribuiu substancialmente para aumentar a 

importância dos transportes e comunicações a partir do porto, trazendo enormes benefícios para o 

crescimento da Beira, que entretanto ganhou o estatuto de cidade em 1907, no mesmo ano em que 

Lourenço Marques (atual Maputo), no extremo sul foi transformada na capital de Moçambique em 

substituição da Ilha de Moçambique, no extremo norte (Chaimite, 2010). 

Em 1925, foi criada a Comissão de Administração Urbana em substituição das anteriores comissões 

com funções meramente consultivas. As nacionalizações do porto em 1948 e dos caminhos-de-ferro 

em 1949, impulsionaram extraordinariamente a atividade comercial e portuária (Muchangos, 1989).  

A nível do saneamento, a Cidade da Beira tem enfrentado grandes dificuldades, devido à falta de 

saneamento adequado, relacionado com a indisponibilidade do financiamento para o melhoramento 

dos sistemas de saneamento local, e devido à sua vulnerabilidade a nível de infraestruturas e da sua 

localização geográfica. Assim, este caso de estudo, permitirá caracterizar o grau do melhoramento a 

nível do saneamento da cidade bem como realçar a importância e a necessidade de expansão de 

infraestruturas (ETAR), para o resto do país, visto que esta é a primeira e a maior ETAR do país, para 

além da ETAR de Infulene.  

Neste capítulo pretende-se analisar o funcionamento dos sistemas de saneamento da cidade, (rede 

de águas pluviais e rede de águas residuais) e o desempenho operacional da ETAR ao longo dos três 

anos de funcionamento (2013-2015). Será avaliado o desempenho operacional da ETAR, tendo em 

atenção:  

i) O atual dimensionamento dos órgãos da ETAR; 

ii) A qualidade do efluente tratado;  

iii) A eficiência da remoção dos contaminantes. 
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5.2. Caracterização da Cidade da Beira 

 

A Cidade da Beira é a capital de Província de Sofala, Moçambique (Figura 5.1). É o segundo centro 

urbano do país a seguir à Cidade de Maputo, tendo como limites geográficos o Distrito do Dondo a 

norte, o Oceano Índico a leste, o estuário do rio Púnguè a sul e o distrito de Buzi a oeste. Tem uma 

área superficial de cerca de 631 Km
2 
(INE, 2013). 

 

Figura 5.1 - Localização geográfica da Cidade da Beira (Adaptada de INE, 2013) 

 

Figura 5.2 - Limites atuais do município da Beira (Adaptada de MAE, 2008) 

A cidade da Beira tem 26 bairros, assim designados: Macúti, Palmeiras, Ponta-Gêa, Chaimite, 

Pioneiros, Esturro, Matacuane, Macurungo, Munhava-Central, Mananga, Vaz, Chota, Alto da Manga, 

Nhaconjo, Chingussura, Vila Massane, Inhamízua, Matadouro, Mungassa, Ndunda, Manga 

Mascarenhas, Muave, Nhangau, Nhangoma e Tchonja. A Figura 5.2 apresenta o limite atual do 

distrito, divisão administrativa, Infra-estruturas económicas e as principais estradas. 
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A cidade é caraterizada por ter uma geografia plana com uma altitude muito baixa, onde na zona sul 

da cidade (com uma altitude média de 5 metros), desenvolveu-se a maior parte das infra-estruturas e 

habitações urbanas e na zona norte da Cidade (zona periurbana) a altitude média é de cerca de 10 

metros acima do nível do mar (MAE, 2008).  

Devido à característica morfológica da Cidade, sempre que ocorrem precipitações ou durante o 

período da maré alta, o escoamento superficial torna-se deficiente devido ao baixo declive do terreno, 

o que faz com que grande parte da cidade fique inundada nestes períodos do ano. Na época chuvosa 

a água não tem como escorrer para o mar devido à geografia plana da cidade; o sistema de 

drenagem é composto de estações elevatórias, que bombeiam as águas pluviais de forma a reduzir a 

possibilidade de ocorrência de inundações.  

A hidrogeologia da cidade é caracterizada por ter uma cobertura aluvionar arenosa, que pode conter 

água subterrânea a pequena profundidade; ao longo dos vales principais e na faixa costeira existem 

numerosos lagos e lagoas temporárias que ocupam leitos argilosos locais, o que revela que o lençol 

freático encontra-se muito próximo da superfície do terreno. Porém os furos (poços) que servem a 

população em água potável têm condições da recarga natural pouco favoráveis e a sua produtividade 

é muito limitada, mesmo quando o nível hidrostático é superficial (-3 m a -5 m) (AIAS,MAE e MPD, 

2013). 

A proximidade com o mar faz com que a água salgada se possa introduzir facilmente no subsolo e 

como consequência, o lençol freático mais profundo é muitas vezes salobre e impróprio para uso 

doméstico ou agrícola (AIAS,MAE e MPD, 2013). 

A cidade possui uma vegetação natural caracterizada por um litoral de mangais, excelentes para o 

desenvolvimento de espécies marinhas como o camarão. Os restantes tipos de ocupação do solo são 

constituídas pelas infraestruturas empresariais, estatais, familiares e outras. 

5.2.1. Clima e precipitação 

 

O clima é do tipo tropical húmido, chuvoso de savana, caracterizado por temperaturas elevadas e 

húmidas durante o Verão, com ventos dominantes da frente Leste e Sudeste, o que faz com que a 

cidade esteja sujeita tanto a ciclones sazonais como a secas periódicas num ciclo de três anos, 

sofrendo, por isso, de sérios problemas de inundações. Quanto aos factores do clima, observa-se que 

as temperaturas máximas vão até 40 °C; a humidade relativa é de 74,8% e a precipitação média 

mensal é de cerca de 121,9 mm (INE, 2013). As temperaturas médias anuais são de cerca de 24,6 °C 

e a pluviosidade média anual é de cerca de 1312 mm (Climate_Data, 2017). 

O clima é influenciado por vários fatores; alguns valores dos principais fatores referentes à área de 

estudo “ Cidade da Beira”, são descritos na Tabela 5.1, tendo como base de referência, os anuários 

estatísticos e o site da World Wether Online. 
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Tabela 5.1 - Fatores que influenciam o clima na Cidade da Beira (Fonte: World wether online e anuários) 

Ano 2013 2014 2015 

Temperatura média mensal (ºC) 25 (*) 25 (*) 27 (*) 

Precipitação média mensal (mm) 148,4 (*) 14,7 (*) 81,6 (*) 

Humidade relativa média mensal (%) 80 (*) 8 (*) 79 (*) 

Velocidade do vento média mensal 

(km/h) 

Setembro (24) 

Junho (12,2) 

Novembro (23) 

Maio (11,29) 

Janeiro (24) 

Meio (10,19) 

Pressão atmosférica média mensal 

(mb) 

Julho (1021,8) 

Fevereiro (1010) 

Julho (1022,9) 

Fevereiro (1009) 

Julho (1021,2) 

Fevereiro (1010) 

Insolação média mensal (kwh/m
2
/dia) 

Janeiro (133) 

Junho (81,5) 

Dezembro (136) 

Junho (81,8) 

Dezembro (136) 

Junho (86,3) 

 

Nota: (*) Estes valores foram calculados na base dos valores fornecidos nos anuários estatísticos de 

2013, 2014 e 2015. Disponibilizados pelo INE, Moçambique. 

 

5.2.2. Evolução da população  

 

A população da província de Sofala, foi estimada em 1 903 728 habitantes, em 2013. Desta, 457 799 

habitantes (24% da população) reside no Distrito da Cidade da Beira.  

Observando os dados estatísticos pode-se concluir que a cidade é habitada por uma população muito 

jovem, na sua maioria dos 0 aos 14 anos de idade (38,5% da população), com uma média de 5 

elementos por cada agregado familiar (INE, 2013). 

O crescimento da população é influenciado pelos processos de imigração relativamente intensos que 

se têm verificado nos últimos 10 anos; por isso, os números aqui apresentados poderão de algum 

modo estar longe das cifras gerais, tanto no que concerne à Cidade de Maputo como na da Beira. 

Todavia, para a melhor perceção da evolução da população na Cidade da Beira, concentremo-nos na 

leitura da Tabela 5.2.  

 

Tabela 5.2 - Evolução da população da Cidade da Beira (Fonte: INE, 1997-2013) 

    Valor projetado para  tg= 1 % 

Anos 1997 2007 2013 2017  

Nº da População (hab.) 412 590 431 580 457 800 476 390 
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A população em 2017 foi estimada na base do valor de taxa geométrica (1 %), calculada a partir da 

população verificada em 2007 e 2012.: 

 

𝑡𝑔 = [( √
𝑃𝑜𝑝𝑡

𝑃𝑜𝑝𝑖

𝑛
) − 1] × 100     

𝑃𝑜𝑝𝑛 = 𝑃𝑜𝑝0 × (1 + 𝑡𝑔)𝑛 

 

 

 

5.2.3. Economia da Cidade da Beira 

 

Na cidade, a maior parte da população vive de comércio e do porto, que movimenta carga. Também 

existe um terminal de contentores. Está entre dois corredores de transporte (liga ao Zimbabwe por via 

rodoviária e ferroviária e facilita o acesso do interior do continente ao litoral). Ao nível de 

desenvolvimento económico regional, é o centro urbano mais importante da região centro do país, 

não só devido ao desenvolvimento das suas infraestruturas Ferro-Portuárias mas também devido ao 

facto de ser terminal do Corredor da Beira o que congrega a rede de transportes Ferro-Portuários, a 

estrada Nº 6 (EN6) e o pipeline (“Instalação física fixa para transporte de líquidos e gases 

(petróleo, óleo, gás, etc,…), ou um oleoduto que liga o Porto da Beira ao Zimbabwe”).  

O porto tem desempenhando um papel importante na transação de mercadorias nacionais e 

internacionais. 

O desenvolvimento é limitado pelas difíceis condições físicas do solo. A cidade foi construída em 

terreno plano, abaixo do nível das águas do mar. A estrutura do solo é caracterizada por planícies 

lodosas, compostas de areia e argila, o que para a construção de habitações, torna-se um processo 

complexo, pondo em causa o seu desenvolvimento. De facto, para construir é necessário, em 

primeiro lugar, fazer o entulhamento dos terrenos.    

 

5.3. Saneamento da Cidade da Beira 
 

A maior parte da cidade encontra-se menos de 10 metros acima do nível médio do mar. A natureza 

plana do terreno implica que a maior parte da cidade fique inundada durante os períodos chuvosos. 

Este problema de inundações é mais acentuado nas zonas de ocupação desordenada, que 

geralmente coincide com as zonas mais baixas da cidade.  

𝑃𝑜𝑝i –  População no ano i 

𝑃𝑜𝑝𝑡 −  𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑡𝑔 − 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  

𝑛 − 𝐴𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑙𝑜 

Sendo que: 

P𝑃𝑜𝑝𝑛 – População no ano n 
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A rede de Saneamento da Cidade foi desenhada nos anos 1940 e terminou a sua construção nos 

anos 1960. A maior parte do sistema de drenagem (tubagem e canais abertos) foi construída na 

década 50-60. A reabilitação da rede, na última década, culminou com a construção da ETAR, que 

começou a funcionar em 2012.  

 O projeto original da cidade estava planeado para 11 postos de bombagem (PB), 4 estações 

elevatórias (EE) com um emissário de descarga de água para o canal do estuário do rio Pungué (num 

percurso de 20 metros da caixa de sedimentação). Quando o esgoto chegava era bombeado para 

essa caixa de sedimentação. 

 Na altura, devido à falta de tecnologia, não era feito nenhum tratamento ao esgoto que chegava à 

caixa de sedimentação. O que acontecia depois é que decantava tudo que era sólido e passava para 

o estuário aquilo que era liquido e através das correntes marítimas entre o mar e o estuário, tinha 

lugar a diluição e a dispersão dos poluentes. 

 A rede de águas residuais da cidade é separativa: com coletores de águas residuais e com coletores 

de águas pluviais. Ambos ocorrem em percursos paralelos. Atualmente, o sistema de saneamento 

encontra-se na fase de atualização. 

O sistema de saneamento na cidade é típico de uma cidade plana, no que diz respeito á drenagem 

pluvial; foram as obras de enxugo que tornaram possível a formação da cidade. A cidade no seu todo 

é uma região totalmente plana portanto para o funcionamento do sistema foi necessário construir 

postos de bombagem, embora haja cotas dos solos que conjugadas com as marés tornaram possível 

a construção de um sistema de canais desaguadores dotados de comportas, que permitem a 

drenagem sem recorrer a bombagem. 

 No que diz respeito ao sistema de drenagem de águas residuais, já não foi possível evitar as 

bombagens e elas existem em número apreciável, exatamente 11 postos de bombagem. Encontram-

se ainda em construção 3 novos postos de bombagem (posto 12, posto 13, é o posto do bairro dos 

Caminhos de Ferro, e o posto 14 na zona oeste de Macurungo. 

Com a ampliação do sistema da rede saneamento, devido à expansão da cidade, concebeu-se uma 

nova estação elevatória na zona de Macurungo, que drenará as águas através da conduta em 

pressão, a que se segue as condutas existentes dos postos de bombagem 1 a 5. A Figura 5.3 

representa o projeto original de drenagem de águas residuais antes da atualização dos três novos 

postos de bombagem descritos acima. 
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Figura 5.3 - Representação dos postos de bombagem e das estações elevatórias na rede de águas residuais da 

Cidade da Beira (Adaptada de Saneamento da Cidade da Beira) 

Estudos realizados pela AIAS, indicam que o lençol freático está a menos de um metro da superfície 

nas zonas mais baixas. Em algumas áreas, as populações têm as suas casas construídas em zonas 

pantanosas, ficando inundadas mesmo na época seca do ano. A disposição superficial do lençol 

freático também causa problemas para o sistema de saneamento da cidade. Igualmente se verifica a 

infiltração das águas subterrâneas no sistema de tubagens das águas residuais e nas estações de 

bombagem, que incrementam o volume de águas residuais a ser bombeado e tratado. Por outro lado 

tem-se verificado fugas no sistema das águas residuais, contaminando as águas subterrâneas (AIAS, 

2013). 

Os sistemas de saneamento, tais como fossas sépticas e latrinas, enfrentam maiores problemas 

devido ao elevado nível de lençol freático. Estes sistemas geram um elevado nível de contaminação 

das águas subterrâneas. De facto, o tratamento que deveria ocorrer nos sistemas não acontece 

normalmente devido à saturação dos solos. Consequentemente, as fossas sépticas tendem a 

transbordar devido à redução da capacidade de infiltração, causando a contaminação não só dos 

solos mas também das águas superficiais e subterrâneas nas imediações dos sistemas sépticos e 

latrinas. Por fim, a água captada nos poços e em fontenárias dentro da Cidade da Beira não é 

portanto recomendável para o uso doméstico, devido ao alto risco de contaminação. 

Para melhor compreender os sistemas de saneamento da Cidade da Beira é importante conhecer o 

tipo de habitação visto que as suas caraterísticas condicionam as opções de saneamento a adotar. 

Segundo os dados do senso de 2007, na Cidade da Beira apenas 12,8% das habitações possuíam o 

saneamento convencional dentro da habitação (ligado à rede de saneamento), das quais 6,7% eram 

casas convencionais e 6,2% eram os apartamentos compostos em lotes de dois ou mais pisos; o 

restante da cidade é composto por outro tipo habitações onde não é contemplado o saneamento 

convencional (RGPH, 2007). 
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Em termos de abastecimento de água na cidade, analisando os dados do INE, 2013, que 

correspondem ao senso de 2007, verifica-se que o acesso de água potável ainda é insuficiente para 

as populações residentes na cidade tal como é demostrado na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 - Agregados familiares segundo a distribuição de fontes de água em cada habitação na Cidade da 

Beira (Fonte: INE, 2013 referindo o censo de 2007) 

Fontes de Água (%) 

Água canalizada dentro de casa 11,7 

Água canalizada fora de casa 41,6 

Fontenário 24,2 

Água de poço/ furo protegido 4,3 

Água de poço sem bomba (céu aberto) 16,8 

Outros 1,5 

 

Observando a tabela acima, verifica-se que a disponibilidade de água canalizada dentro da habitação 

é de 12%, o que influencia ou poderá condicionar o tipo de saneamento da cidade, tal como é 

demostrado na Tabela 5.4. Segundo o relatório da Aidenvironment, Woter Essential, 2015, apenas 

14,5% da população da Cidade da Beira é que está ligada ao sistema de rede de águas residuais da 

cidade, e que por sua vez, estas águas é que são direcionadas para a ETAR. 

Tabela 5.4 - Agregados familiares segundo a distribuição do tipo de serviço de saneamento em cada habitação, 

na Cidade da Beira (Fonte: INE, 2013 referindo o censo de 2007) 

Tipos de serviço sanitário (%) 

Sanita ligada à fossa séptica 17,3 

Latrina melhorada 32,8 

Latrina tradicional melhorada 6,8 

Latrina tradicional não melhorada 13,6 

Sem latrina (céu aberto) 29,5 

 

5.3.1. Dados sobre abastecimento e consumo de água na Cidade da Beira 

 

O projeto de dimensionamento da ETAR foi feito, naturalmente atendendo à população a servir. A 

Tabela 5.5 mostra os valores da população total residente na cidade, ao longo dos 3 anos em que se 

irá analisar o desempenho da ETAR. 

Tabela 5.5 - População total da Cidade da Beira, nos 3 anos em estudo (Fonte: INE, 2013) 

Anos de estudo 2013 2014 2015 

Nº da população (hab) 457799 458257 (*) 459174 (*) 
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Tabela 5.6 - Abastecimento de água na Cidade da Beira (Fonte: Serviços da FIPAG da Beira) 

Anos de estudo 2013 2014 2015 

Q (m
3
/dia) 32621 36783 41389 

Q(l/dia) 32621000 36783000 41389000 

 

Tabela 5.7 - Consumo da água por habitante/litro/dia (Fonte: Serviços da FIPAG da Beira) 

Anos de estudo 2013 2014 2015 

Capitação (l/hab.dia) 105 109 123 

 

Tabela 5.8 - População com cobertura de água na Cidade da Beira  

Anos de estudo 2013 2014 2015 

Nº da população (hab) 310676 337459 336496 

 

Tabela 5.9 - População com ligação de água ao domicílio na Cidade da Beira (Serviços da FIPAG da Beira) 

Anos de estudo 2013 2014 2015 

Nº da população (hab) 37281 40495 40378  

 

Tabela 5.10 - Abastecimento de água com ligação ao domicílio na Cidade da Beira 

Anos de estudo 2013 2014 2015 

Q (m
3
/dia) 3915 4414 4967 

Q(l/dia) 3915000 4414000 4967000 

 

Nota: Na Tabela 5.5, os valores dos anos 2014 e 2015 (*) foram calculados pelo método de projeção 

da utilizada na Tabela 5.2, a partir do valor da população de 2013 que foi estabelecido pelo INE, 

2013.  

Os valores das Tabelas (5.6 e 5.7), que correspondem o caudal e capitação, foram fornecidos pelos 

Serviços da FIPAG, da Cidade da Beira.  

A partir dos caudais (Tabela 5.6) e dos valores da capitação (Tabela 5.7), foi possível estimar o 

número da população com cobertura de água abastecida pelos Serviços da FIPAG da Cidade da 

Beira (Tabela 5.8). Também a partir destes Serviços, foi possível saber que só cerca de 12 % da 

população da Cidade ao longo destes três anos é que tinham o sistema de água ligado ao domicílio, 

assim foi possível calcular o número da população com água ligado ao domicílio (Tabela 5.9). Por fim, 

foi possível calcular o valor dos caudais (Tabela 5.10), da população com água ligado ao domicílio 

pelos valores (Tabelas 5.7 e 5.9).  
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5.4. Rede de drenagem de águas pluviais da Cidade da Beira 
 

Quanto à drenagem das águas pluviais, a zona urbana ou estruturada da cidade (de que fazem parte, 

os Bairros dos Pioneiros, do Esturro, da Mananga, de Matacuane, de Chaimite, Ponta-Gêa, 

Chipangara, Macurungo e Macuti), é a única que é servida por uma rede de drenagem clássica de 

colectores enterrados, totalizando cerca de 57 km de coletores inteirados, com saídas ou pontos de 

descarga independentes para o Oceano Indico através do Estuário de Púngué.  

As outras zonas vizinhas (o periurbano), como no caso do barro da Chota é servida por uma rede de 

canais, na sua maioria não revestidos (secções totalmente escavadas de forma trapezoidal), alguns 

totalmente revestidos de betão armado e os outros apresentam apenas a sua secção revestida por 

cobertura vegetal rasteira e espontânea (exemplo da Figura 5.4), o que restringe significativamente o 

escoamento, também descarregam no Oceano Índico. As restantes zonas não dispõem de qualquer 

tipo de infraestrutura de drenagem (AIAS, 2013).  

 

Figura 5.4 - - Exemplo de foto de canal de Drenagem de águas pluviais na Cidade da Beira (Avenida 24 de 

Julho) 

Na Figura 5.5 está representada a rede de drenagem de águas pluviais, identificando as principais 

zonas inundáveis ou seja vulneráveis a inundações no centro da cidade, das quais se destacam os 

bairros de: Chipangara, Ponta Gea e Mananga. Também são indicados os cinco principais pontos de 

descarga ou saídas para o mar; embora existem mais três, no entanto estas são as principais saídas. 

Nas principais, destaca-se o desaguador das Palmeiras, o qual recebe as águas provenientes dos 

canais (valas de drenagem) das zonas periféricas, que são canalizadas por 23 saídas secundárias.  
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Figura 5.5 - Rede de drenagem de águas pluviais da Cidade da Beira (Adaptada de saneamento da cidade da 

Beira) 

 

5.5. Estação de Tratamento de Águas Residuais da Cidade da Beira 
 

A estação de tratamento de águas residuais da Cidade da Beira, encontra-se localizado no bairro da 

Munhava, à beira do estuário do Rio Púngué, tal como mostra a Figura 5.6. Atualmente é considerada 

a maior ETAR do país. A ETAR foi constituída ao abrigo do projeto de reabilitação geral do sistema 

de saneamento, realizado pelo Governo de Moçambique no início de 2000 com o apoio financeiro da 

União Europeia. As obras da ETAR iniciaram em 2010 e o seu funcionamento teve início desde 

Junho de 2012. A gestão da ETAR está sobre tutela do Concelho Municipal da Cidade da Beira. As 

obras de construção estavam orçadas em cerca de 62,65 milhões de euros, dos quais 52,95 milhões 

de euros foram financiados pela União Europeia e os 9,7 milhões de euros saíram do Orçamento de 

Estado Moçambicano (Serviços do Saneamento da Beira).  

O projeto foi executado pelo consórcio CMC/Conduril e fiscalizado pelo grupo Louis Berger/Royal 

Haskoning, e consistiram na inspeção e limpeza da rede por condutas de esgotos e águas pluviais, 

revestimento e substituição de condutas danificadas e reparação de postos de bombagem, estações 

elevatórias e saídas para o mar. Tendo como dono de obra o Ministério das Obras Públicas e 

Habitação (MOPH), a Direção Nacional de Águas (DNA) e o Departamento do Saneamento da 

cidade. 

Atualmente a ETAR emprega 20 trabalhadores, os quais estão divididos de acordo com o 

desempenho das suas funções: 2 eletricistas; 2 mecânicos; 9 operadores; 2 agentes de laboratório; 4 

jardineiros e 1 agente de limpeza. 
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Figura 5.6 - Rede de drenagem de águas residuais da Cidade da Beira (Adaptada de Saneamento da Cidade da 

Beira) 

A ETAR acolhe todas as águas residuais de toda a zona central da cidade em todos os Bairros que 

dispõem de rede de coletores ligados a rede com destino a ETAR. Porém o caudal chega à ETAR 

intermitentemente por ser bombeado. Atualmente está a ser desenvolvido o projeto referente à 

expansão do sistema pelos bairros que ainda não estão ligados à rede de coletores que alimentam a 

ETAR (exemplo do bairro Macurrungo). A Figura 5.7 apresenta uma vista panorâmica da ETAR da 

Cidade da Beira.  

 

Figura 5.7 - Vista panorâmica da ETAR da Cidade da Beira (Fonte: ETAR da Cidade da Beira) 

5.5.1. Dimensionamento dos órgãos da ETAR da Cidade da Beira 

 

O tipo de tecnologia de tratamento de águas residuais utilizado na Cidade da Beira é por “Leitos 

Percoladores” de alta carga, que utilizam o meio filtrante de pedras, já descrito no capítulo 3 (3.2.3), e 

o processo é precedido por um reator anaeróbio UASB. A escolha desta solução tecnológica foi por 

ser fácil de operar e a mais viável em termos de custos envolvidos de manutenção. Os leitos, quando 

não são precedidos de UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket- reactor anaeróbio de manto de 

lamas de fluxo ascendente), não conseguem estabilizar-se as lamas biologicamente, o que obriga a 

realizar a estabilização com cal ou noutra unidade dedicada (digestão anaeróbica) (Lopes, et al., 

2016). 

Munhava 
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Segundo os dados fornecidos pelo saneamento da Beira, a ETAR foi dimensionada para tratar águas 

residuais domésticos de cerca de 100 mil habitantes e das pequenas indústrias ligadas à rede de 

drenagem domésticas. Além disso também recebe águas residuais provenientes das zonas 

periféricas através de camiões especializados para a recolha. De início foi desenhada com duas 

linhas de tratamento, mas atualmente apenas só está construída uma linha, a qual se encontra em 

funcionamento, estando prevista para breve as obras de ampliação da ETAR (construção da 2ª linha). 

Na Tabela 5.11, descreve-se os dados atuais da ETAR e a Tabela 5.12, descreve as principais 

características da ETAR e a Figura 5.8 descreve os procedimentos do tratamento da ETAR. 

Tabela 5.11 – Valores de dimensionamento da ETAR (Fonte: Saneamento da Cidade da Beira) 

População equivalente (hab) 50 000  

Caudal médio anual (m
3
/dia) 7500  

Caudal médio anual (m
3
/s) 0,09 

 

Nota: Os Valores referidos na tabela 5.11, são de funcionamento para apenas uma linha de 

tratamento, porque a ETAR foi prevista para uma população de 100 mil habitantes e com um caudal 

de 15000 m
3
/dia. 

 

Tabela 5.12 - Principais características da ETAR (Fonte: Saneamento da Cidade da Beira) 

Área da ETAR 38 298 m
2
 

Edifício de 

operação (L=13 m; C=22 m; área= 286 m
2
) 

Pré-tratamento 

- Obra de entrada C = 21,5 m;  L = 14.1 m ;  H=6 m; área=303,15m
2
 e 

volume=1818,9 m
3
)  

- Grelha de limpeza mecânica (funciona manualmente e automaticamente)  

- Desengordurador/desarenador (C = 21,5 m; L = 21,75 m; H=5,4m; 

área=467,6 m
2
 e volume=2525.2 m

3
) 

Tratamento 

primário 

- Reator anaeróbico (UASB), (C=29,m; L=21,75 m; h=5,4 m; área=650,3 m
2
 

e volume=3511,8 m
3
)   

- Contém 6 compartimentos 

Câmara de carga  
- Câmara de Carga (C=11,22 m; L=4,63 m; H=5,5 m; área=52 m

2
) 

 

Tratamento 

biológico 

- Dois leitos percoladores/dois filtros biológicos de igual dimensão (D= 26,4 

m; H=3,75 m (H= 1,4m arejamento e H=2,35 m de altura de enchimento 

com pedras); área=82,9 m
2 
e Volume= 2052,7 m

3 
e volume 

total=2x2052,7=43328 m
3
) 

- Dois decantadores secundários D=21,1 m; H=3,85 m (profundidade); 

área=66,3 m
2
; Volume= 1346,2 m

3 
e volume total=2x1346,2=2692,4 m

3
) 

Tratamento - Edifício de tratamento terciário (C=5,2m; L=4,52; área=23,5 m
2
) 
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terciário 

Reservatório da 

água tratada 
- Tanque (D=5,35 m; H=4 m; área= 16,8 m

2
e Volume= 89,9 m

3
) 

Lamas 
- Leito de secagem de lamas (C=45m; L=37,6 m e área= 1692 m

2
) 

 - Contém 8 compartimentos 

 

5.5.2. Principais etapas do funcionamento da ETAR da Cidade da Beira 
 

O tratamento de águas residuais é dividido em duas partes: fase liquida e a fase sólida. A fase líquida 

pode ser subdividida nas seguintes etapas de tratamento: pré-tratamento, primário, secundário e 

terciário. O tratamento tem como objetivo, cumprir os requisitos da licença de descarga, de modo a 

ser descarregada no meio recetor. O tratamento da fase sólida corresponde ao tratamento dos 

sólidos removidos na fase líquida da água residual. Também pode ser necessário adicionar o 

tratamento de odores em resultado da degradação da matéria orgânica existente nas águas residuais 

e libertação de compostos com odores agressivos (Simões et al., 2008). A Figura 5.8 representa o 

esquema de funcionamento da ETAR da Cidade da Beira. 

 

Figura 5.8 - Diagrama esquemático do processo de funcionamento da ETAR da Cidade Da Beira 
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I. Estação Elevatória 4 (EE4) 

 

Devido à geografia plana, quando as águas residuais chegam na ETAR, são bombeados na estação 

elevatória 4 que se encontra situada na ETAR, composta por 4 bombas, com uma potência individual 

de 47 KW e cuja capacidade de caudal individual é de 710 m
3
/h apresentando uma capacidade de 

caudal total efetiva de 2130 m
3
/h. Deste modo é garantido que o efluente chega à ETAR em perfeitas 

condições, onde depois é dirigido para a obra de entrada através de um tubo de material metálico, 

onde ocorre o pré-tratamento (saneamento da Beira).  

 

A leitura e o registo dos caudais são feitos na entrada do efluente bruto na obra de entrada através de 

um caudalimetro. 

 

II. Pré-tratamento 

Quando as águas residuais chegam na ETAR, são encaminhados para uma grelha metálica de 

limpeza mecânica, onde realizam-se os processos físicos: 1) remoção dos materiais sólidos de 

maiores dimensões através de crivos e 2) dragagem (limpeza manual ou mecânica). A Figura 5.9 

representa a vista lateral e a planta da obra de entrada. 

 

 

Figura 5.9 – Foto da obra de entrada da ETAR da Cidade da Beira  

De seguida a água residual é dirigida para o desarenador/desengordurador que é arejado, no qual 

ocorre: 1) remoção de areias e gravilhas, 2) equalização de caudal e homogeneização de CBO5 e 

SST e 3) remoção de óleos e gorduras, em condições de arejamento, para garantir o controlo de 

odores e a eficácia da remoção. As gorduras flotadas são arrastadas na fossa das lamas primárias 

para depois serem submetidas ao processo de digestão anaeróbia, juntamente com as lamas 

primárias. As areias retiradas pelo desarenador, também são encaminhadas para os leitos de 

secagem. A Figura 5.10 representa um desarenador da ETAR. 

Todos estes passos têm como objetivo proteger os órgãos a jusante do sistema. Após o pré-

tratamento, a água residual está pronta para a próxima fase do tratamento, podendo ser sujeita a um 

pré-arejamento e a uma equalização se as características do efluente forem muito variáveis em 

termos qualitativos ou quantitativos.  
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Figura 5.10 - Foto de desarenador da ETAR da Cidade da Beira 

 

III. Tratamento primário 

 

É a fase onde ocorre o processo da decantação primária (os sólidos ficam depositados no fundo), e 

tem como objetivo a remoção parcial de sólidos suspensos e matéria orgânica suspensa, através do 

processo de sedimentação.  

No caso da ETAR da Cidade da Beira, após o pré-tratamento, as águas residuais passam para um 

tanque com seis compartimentos, o reator anaeróbio, onde ocorre a sedimentação de sólidos e a 

digestão da matéria orgânica em condições anaeróbias. As lamas que sedimentam no fundo do 

tanque são submetidas a um processo de digestão e estabilização durante cerca de três meses; 

depois é que são retiradas por escoamento hidráulico e descarregadas nos leitos se secagem de 

lamas. A Figura 5.11 representa o reator anaeróbio de seis compartimentos da ETAR. 

 

Figura 5.11 - Foto do Reator anaeróbio da ETAR da Cidade da Beira 

 

IV. Tratamento secundário/ biológico 

Esta etapa consiste na remoção da matéria orgânica por processos biológicos com formação de 

biomassa microbiana, por processos aeróbios. 

Após o tratamento primário o efluente é conduzido ao tratamento biológico, utilizando a técnica já 

descrita no subcapítulo anterior (3.2.3. leitos percoladores). Realizado através de dois leitos 

percoladores, seguidos por dois decantadores secundários. Os dois leitos percoladores circulares 
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operam em paralelo e têm enchimento de pedras cobertas por biofilme no qual se desenvolvem os 

microrganismos importantes para a depuração das águas residuais.   

Nos leitos percoladores/ filtros biológicos de alta carga ocorre o processo aeróbio (na presença de 

oxigénio): a água residual é distribuída sobre a superfície de um meio rochoso, arejado por processos 

naturais; os microrganismos que vivem fixos nas pedras alimentam-se da matéria orgânica e dos 

nutrientes transportados na água que se escoa (percola) entre as perdas, obtendo-se assim a 

depuração dessa água (Saneamento da Beira). 

Após a passagem nos filtros a água é submetida a uma decantação final (decantação secundária), 

para sedimentação dos sólidos inerentes e orgânicos que não ficaram anteriormente retidos; a maior 

parte destes sólidos é constituída por detritos das pedras e organismos que se soltam dos filtros 

biológicos. Estas lamas são retidas diariamente dos decantadores, a parte das lemas é sujeita ao 

processo de recirculação e volta para o pré-tratamento e a parte líquida é dirigida para o processo de 

recirculação dos filtros biológicos, onde a parte das águas limpas vai para o poço de capitação onde 

proceder-se-á o tratamento terciário e as águas cinzas (escuras) voltam para a câmara de carga, 

para novamente serem submetidas ao tratamento secundário/ biológico. A Figura 5.12 representa os 

principais órgãos do tratamento secundário.  

 

Figura 5.12 - Foto dos órgãos de tratamento secundário da ETAR da Cidade da Beira 

 

V. Tratamento terciário 

O tratamento terciário, depende das características do efluente que sai do tratamento secundário e do 

seu destino final, pelo que não é realizado em todas as ETAR. Este tratamento permite aumentar a 

eficiência da instalação de tratamento, removendo determinados poluentes que se mantêm no 

efluente após terem passado pelos tratamentos anteriores.  

Sendo esta a última etapa, exige cuidados especiais a ter conta em termos da qualidade final da água 

tratada, dependendo do tipo de uso (exemplo, rega). No Laboratório da ETAR da Cidade da Beira, é 

feito periodicamente o controlo dos principais parâmetros e da qualidade de avaliação de eficiência 

do tratamento.  

A desinfeção das águas, pode ser feita adicionando reagentes (hipoclorito de sódio), para a remoção 

dos microrganismos patogénicos. A escolha da técnica de desinfeção por hipoclorito é por este ser 

mais viável no ponto de vista económico. A adição do desinfetante é feita, de acordo com as normas 
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exigidas neste processo. Após o tratamento as águas são utilizadas como águas de serviço na ETAR 

e em usos no exterior como lavagem de carros e rega de jardins.  

A ETAR dispõe de um reservatório da água tratada para reutilização (rega de jardins e lavagem de 

carros); porém, o destino último da água tratada é ser descarregada no Rio Púngué, o qual, como se 

pode verificar na Figura 5.13, corre contíguo à ETAR. Tal atualmente não se verifica devido à pouca 

quantidade da água tratada. 

 

Figura 5.13 - Foto do estuário do Rio Púngué a margem da ETAR da Cidade da Beira 

 

VI. Tratamento das lamas 

No geral, as lamas produzidos numa estação de tratamento de águas residuais, são resíduos de 

natureza inorgânica e orgânica; estas lamas podem ser submetidas a diversos tipos de tratamento, 

nomeadamente: 

 Espessamento de lamas com objetivo de reduzir o seu volume; 

 Estabilização com o objetivo de eliminar os microrganismos patogénicos e reduzir a libertação 

de odores;  

  Desidratação mecânica com o objetivo de reduzir a quantidade de água e facilitar o seu 

transporte. 

As lamas produzidas na ETAR da Cidade da Beira são submetidas a digestão anaeróbia, durante um 

período de cerca de três meses no reator anaeróbio UASB; depois estas lamas são descarregadas 

em tanques com fundo de areia, onde depois são submetidas ao processo de desidratação com o 

objetivo de reduzir a quantidade de água e facilitar o seu transporte, para os leitos de secagem.  

Depois de secas as lamas são removidas manualmente dos leitos de secagem e armazenadas 

durante alguns meses para o posterior uso como fertilizante agrícola, dado estas serem ricas em 

nutrientes (fosforo, azoto e cálcio); também podem ser usadas como corretores do pH do solo por 

serem alcalinas.  
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5.6. Resultados do desempenho da ETAR da Cidade da Beira. 
 

Neste subcapítulo, são apresentados e discutidos os principais resultados relacionados com o 

desempenho e a eficiência da ETAR, dados estes que nos foram facultados pela entidade 

responsável pela sua manutenção e operação.  

A avaliação do desempenho de uma ETAR é um processo pelo qual a administração identifica em 

que medida o funcionamento da ETAR contribui para satisfazer os objetivos definidos com vista a 

atingir os resultados da organização (eficácia, fiabilidade e sustentabilidade destes serviços). Não 

deve ser entendida como um instrumento de controlo mas sim como um meio de obter um 

conhecimento mais eficaz do desempenho, de forma objetiva e rigorosa, proporcionando melhoria 

contínua da sua performance.  

A avaliação do desempenho global, analisa a estação de tratamento como um todo através de 

indicadores de desempenho nos domínios da qualidade da água, energia e materiais, gestão de 

subprodutos, segurança, recursos humanos, recursos económico-financeiros e apoio do planeamento 

e projeto (LNEC, 2011).  

No presente trabalho, no nosso estudo, apenas iremos analisar a avaliação do desempenho 

operacional da ETAR. Pretende-se analisar em pormenor cada operação/processo do tratamento 

através de índices de desempenho do funcionamento dos órgãos da ETAR, da qualidade da água 

tratada e da eficiência de remoção de contaminantes.  

Com base nos dados fornecidos pelos Serviços de Saneamento da Beira, a ETAR foi dimensionada 

na base do número da população a servir. Porém, atendendo a que o tipo de habitação irá influenciar 

o volume de produção das águas residuais, iremos neste estudo considerar o valor referente à 

população com ligação do domicílio à rede de esgoto, isto é o da Tabela 5.9. 

Começa-se por estimar o caudal tratado na ETAR ao longo dos anos em estudo, apresentando-se, de 

seguida, os resultados físico-químicos e microbiológicos obtidos; também se desenvolve uma análise 

estatística dos resultados relacionada com a eficiência do tratamento, no que diz respeito à remoção 

dos contaminantes e à qualidade do efluente tratado. 

 

5.6.1. Analise dos caudais da ETAR da Cidade da Beira 

 

Segundo os dados fornecidos pelo saneamento da Beira, os registos dos caudais são efetuados 

quando o efluente bruto chega na ETAR, antes de ser submetido ao tratamento. Os registos foram 

feitos diariamente e à medida que se registava o caudal diário, foi calculado o acumulado desde o 

início do funcionamento da ETAR, onde até ao dia 31 de Dezembro de 2015, a ETAR tinha recebido 

um volume acumulado de cerca de 21 164 483 m
3
. A partir dos registos diários é possível calcular o 

caudal médio diário em cada ano.  
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Na Tabela 5.13, apresentam se os caudais médios diários (Qmd) das águas residuais que chegam à 

ETAR da Cidade da Beira. Inclui todo efluente bruto direcionado à ETAR. 

Tabela 5.13 - Caudais do Efluente Bruto que chega na ETAR da Cidade da Beira 

Caudais efluentes  2013 2014 2015 

Caudal médio diário (m
3
/dia) 1914 1501 933 

Caudal médio diário (m
3
/s) 0,022 0,017 0,011 

 

A Figura 5.14, mostra uma variação do caudal afluente à ETAR ao longo dos anos. Observando a 

Figura 5.14, verifica-se que o caudal foi diminuindo ao longo dos anos em estudo, pondo em questão 

a eficiência da ETAR.  

Porém, este facto poderá dever-se à má conservação da rede das águas residuais domésticas, que 

não permite um grande progresso, dado que a rede de esgotos se tem vindo a degradar dia-após-dia, 

por ser muito antiga (datada de 1950). Quando se afirma que “foi reabilitada”, de facto, só quase 1/3 

do total necessário foi intervencionado. Poderá possivelmente ter ocorrido erro humano durante o 

período do registo dos caudais. 

Para além disso o caudal que chega à ETAR é influenciado pelo abastecimento de água ao domicílio, 

que nos últimos anos tem sofrido frequentes restrições. Por vezes, acontece não haver 

abastecimento de água durante dois e três dias consecutivos. 

Com estes problemas de saneamento, a montante da ETAR, muitas águas de esgoto que deveriam 

chegar também se perdem pelo caminho (infiltração), afetando negativamente a imagem operativa da 

ETAR.  

Para além deste facto, as falhas de operação, refletidas nas falhas de eletricidade, bem como na falta 

de combustível para abastecimento do gerador elétrico alternativo, têm como consequência a falha 

nos registos do caudal (o caudalimetro não regista os valores dado tratar-se de um equipamento 

eletrónico).  
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Figura 5.14 - Variação do caudal que chega à ETAR em função, do mês do ano 

Comparando o caudal que chega à ETAR (Tabela 5.13), com o caudal do atual dimensionamento da 

ETAR (Tabela 5.11), podemos concluir que o caudal é muito inferior ou seja corresponde a uma 

percentagem inferior a 30% da utilização da ETAR ou dos caudais do projeto. A Figura 5.15, mostra a 

percentagem da utilização da ETAR ao longo dos três anos, calculados na base do caudal que chega 

à ETAR. 

 

Figura 5.15 - Variação do caudal afluente à ETAR, em função da sua capacidade  

Depois de verificar que os valores de caudais que chegam na ETAR são muito abaixo dos de projeto, 

e atendendo a que o caudal pode ser influenciado pelos factores climáticos (Tabela 5.1), aplicando o 

programa Origin da OriginLab Corporation, foi possível relacionar a variação do caudal que chega à 

ETAR, com a precipitação ao longo dos três anos.  

Observando a Figura 5.16, podemos verificar que no ano 2013 o caudal segue proporcionalmente a 

precipitação, principalmente na estação chuvosa. Em 2014, o caudal aumenta na época das chuvas, 

mas quando a precipitação diminui, o caudal vai reduzindo a uma taxa mais baixa. Em 2015 há 

novamente uma subida com a precipitação, mas passada a época das chuvas, mantém-se no valor 

mais baixo observado.  
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Figura 5.16 - Variação do caudal da ETAR ao longo dos anos e registo da precipitação  

  

 

5.6.2. Análise do desempenho e eficiência da ETAR 

 

O desempenho de um sistema de tratamento biológico é influenciado tanto pelas características 

físico-químicas do efluente a tratar assim como por fatores ambientais e operacionais. Tornando-se 

relevante desenvolver as implicações que estes têm sobre a tratabilidade e a inerente eficácia do 

tratamento das águas residuais. No presente trabalho é feito uma análise dos resultados da influência 

dos fatores ambientais (temperatura e pH) e da eficiência de remoção dos contaminantes: Carência 

Bioquímica de Oxigénio ao fim de cinco dias (CBO5), Carência Química de Oxigénio (CQO) e dos 

Sólidos Suspensos Totais (SST). 

 As análises foram realizadas no laboratório da ETAR, através de recolha de varias amostras 

periodicamente ao longo do ano, para permitir que seja feita uma avaliação mais rigorosa atendendo 

às várias estações do ano (estação seca e chuvosa), que podem influenciar na operação da ETAR 

(Exemplo o acréscimo das águas das chuvas nos órgão da ETAR pode provocar o processo da 

diluição que se reflete na diminuição da concentração dos contaminantes na água a tratar). A seleção 

dos parâmetros a analisar, foi feita com base no Decreto-Lei nº 18/2004 de 02 de Junho referente a 

padrões de qualidade ambiental e de emissão de efluentes, descritos na Tabela 2.3, bem como 

diplomas que revogam os critérios mínimos de qualidade das águas costeiras e interiores em função 

da sua reutilização.  

A recolha das amostras realizou-se na entrada e na saída do efluente na ETAR. No fim de cada ano 

foi feito o balanço médio dos resultados obtidos das análises. A partir destes resultados, foi possível 

fazer gráficos anuais e analisar a eficiência de remoção das cargas poluentes, contaminantes. De 

seguida, apresenta-se a discussão dos fatores ambientais e das cargas poluentes a remover. 
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 Temperatura, pH, Alcalinidade e Ácidos Voláteis  

A temperatura, constitui um dos fatores ambientais mais importantes num sistema de tratamento por 

digestão anaeróbia, visto que afeta o metabolismo dos microrganismos, o qual resulta na variação 

dos processos cinéticos das reações, interferindo com as velocidades específicas das reações 

enzimáticas e de difusão dos substratos; isto é, por norma, com o aumento da temperatura, a 

velocidade da degradação da matéria orgânica e azotada tende a ser crescente, acelerando-se assim 

o processo da digestão anaeróbia. Para temperaturas inferiores a 20ºC, a taxa de solubilização de 

gorduras baixa significativamente, podendo criar instabilidade no reator, devido a indisponibilidade de 

substrato para os microrganismos (Foressti, 1999). Por consequência, o desempenho do reator 

anaeróbio a temperaturas bastante baixas, fica limitado por hidrólise de sólidos que ficam 

acumulados no leito das lamas quando se aplicam carga orgânica elevada.  

A quantidade das lamas em excesso que fica acumulado, vai aumentando progressivamente, 

havendo a necessidade de purga constante das mesmas, causando a redução do Tempo de 

Retenção dos Sólidos (TRS). Por sua vez, e como consequência, limita o crescimento dos 

microrganismos, reduzindo assim a atividade microbiana, fazendo com que haja remoção precária do 

CQO solúvel e deterioração de estabilidade de lamas (Mahmoud et al., 2003). 

Observando as temperaturas médias registadas ao longo do tratamento (Tabela 5.13), podemos 

concluir que as temperaturas ultrapassam 20ºC, o que pode facultar o processo de tratamento, visto 

que acima dos 20ºC há mais facilidade quer na ocorrência de processos químicos quer na de 

biológicos. 

O pH afeta os processos do tratamento biológico, duma forma direta ou indireta, dada a sua 

interferência nas atividades microbiológicas, enzimática e no grau de toxidade de determinados 

compostos, particularmente o ácido sulfídrico (H2S) e amónia (NH3). Por isso o controle do pH é 

importante para evitar uma possível inibição das bactérias. No geral o pH adequado para o 

crescimento bacteriano fixa-se entre 6,5 a 7,5 (Metcalf & Eddy 2003). Observando os valores da 

Tabela 5.14, podemos concluir que em média a variação do pH está dentro dos limites exigidos nos 

processos biológicos, para permitir um bom crescimento microbiano. 

 A alcalinidade e ácidos voláteis, derivam da decomposição de compostos orgânicos durante a 

digestão anaeróbia, onde a sua interação, traduz-se na capacidade da alcalinidade neutralizar os 

ácidos formados no processo, tornando o pH alcalino. 

Tabela 5.14 - Valores médios da temperatura e do pH, na entrada e na saída do efluente, ao longo do tratamento 

na ETAR (Fonte: saneamento da Beira). 

 2013  2014  2015  

 Entra Saída Entra Saída Entra Saída 

Temperatura (ºC) 23,8 24,2 27,2 24,4 27,7 25 

PH 7, 46 7,9 7,6 7,5 7,6 8,1 
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 Carência Química de oxigénio (CQO) 

 A CQO mede a quantidade de oxigénio necessária para oxidar quimicamente a matéria orgânica e 

outros compostos presentes na água. Este parâmetro é essencial na medição da poluição orgânica e 

química das águas residuais (Sasse, 1998). Na Tabela 5.16 apresentam-se as concentrações médias 

mensais e a eficiência do tratamento ao longo dos anos, e na Tabela 5.15 apresentam-se cargas 

poluentes as respetivas concentrações em CQO, durante os anos considerados neste estudo. A 

Figura 5.17 mostra a variação da concentração da CQO ao longo do tempo.  

 

Figura 5.17 - Variação mensal da concentração da CQO (2013 a 2015) na ETAR da Cidade da Beira 

 

Tabela 5.15 - Variação mensal da concentração da CQO (mgO2/l) à entrada e saída da ETAR  

(Fonte: saneamento da Beira) 

 

Nota: b) Significa que não foi realizado devido as oscilações constantes da corrente elétrica; c) não foi 

realizado devido a avaria do aparelho e d) não foi realizado devido a falta de equipamento. 

Tabela 5.16 - Concentrações médias anuais e a eficiência do tratamento de CQO (2013, 2014, 2015) 

CQO 2013 2014 2015 Legislação 

Conc. na entrada (mgO2/l) 343 265 409  

Conc. na saída (mgO2/l) 113 72 66 <150 (mgO2/L) 

Eficiência (%) 67 73 84 __ 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 (entrada) 
            

2013 (Saída) 93 90 89 135 106 146 132 
     

2014 (entrada) 212 b) 386 604 309 217 238 356 280   157 199 216 

2014 (Saída) 94 b) 73 43 82 78 74 82 85 81 91 79 

2015 (entrada) 209 d) d) c) d) 393 727 2159 378 489 260 287 

2015 (Saída) 80 d) c) c) d) 92 119 129 90 108 86 86 

Variação da CQO no ano 2013 Variação da CQO no ano 2014 Variação da CQO no ano 2015 
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Observando os valores da Tabela 5.16 pode concluir-se que os valores de CQO são muito inferiores 

aos esperados. À entrada do efluente, esperava-se que os valores fossem muito superiores
1
. O que 

nos leva a inferir que possivelmente o efluente estava muito diluído; por um lado, provavelmente 

devido à infiltração da água subterrânea e por outro, entrada de águas salinas. A salinidade afeta 

negativamente as infraestruturas de transporte (rede de coletores) corroendo-as, bem como no 

processo de tratamento inibindo a acção das bactérias devido ao aumento das concentrações dos 

parâmetros associados à salinidade, por exemplo os cloretos. Atendendo que a concentração de 

CQO na saída já em média é inferior a 150 mgO2/L, nos três anos, então significa que no período em 

estudo, a ETAR possivelmente cumpriu os requisitos do Decreto-Lei nº 18/2004, de 2 de Junho, 

descrito na Tabela 2.3 do presente trabalho, relativamente a este período. 

 

 Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

O CBO5 mede indiretamente a quantidade de matéria biodegradável presente, medida através da 

quantidade de oxigénio consumido em uma amostra, devido à ação de microrganismos, ao fim de 5 

dias de incubação e a uma temperatura de 20ºC. Na Tabela 5.18, apresentam-se as concentrações 

médias mensais e a eficiência do tratamento ao longo dos anos e na Tabela 5.17, apresentam-se as 

cargas poluentes e as suas respetivas concentrações, durante os anos considerados neste estudo e 

a Figura 5.18, mostra a variação da concentração de CBO5 ao longo do tempo.  

 
Figura 5.18 - Variação mensal da concentração do CBO5 (2013 a 2015) na ETAR da Cidade da Beira 

 

Tabela 5.17 – Variação mensal da concentração da CBO5 (mgO2/L) à entrada e saída da ETAR  

(Fonte: saneamento da Beira). 

Nota: b) Significa que não foi realizado devido as oscilações constantes da corrente elétrica  

                                                           
1
 Por exemplo, para uma capitação em CQO de 135 g/habitante/dia e uma capitação de águas residuais de 80 

l/habitante/dia, resulta numa concentração esperada de 1500 mg/l 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 (entrada) 
            

2013 (Saída) 47 45 50 50 53 68 50 60 
    

2014 (entrada) 391 b) 162 286 162 281 170 210 275 148 286 259 

2014 (Saída) 70 b) 70 43 28 59 35 43 54 47 64 56 

2015 (entrada) 196 157 154 235 297 317 294 356 248 369 227 167 

2015 (Saída) 31 54 20 51 7 40 58 93 65 39 85 51 

Variação da CBO5 no ano 2013 Variação da CBO5 no ano 2014 Variação da CBO5 no ano 2015 
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Tabela 5.18 - Concentrações médias anuais e eficiência do tratamento de CBO5 (2013, 2014, 2015) 

 

 

 

 

Observando os valores da Tabela 5.18 pode concluir-se que os valores de CBO5  à entrada são muito 

inferiores aos valores esperados. À entrada do efluente, esperava-se que os valores fossem da 

ordem de 750 mgO2/l 
2
. O que nos leva a inferir que possivelmente o efluente, estava muito diluído, 

pelas mesmas razões já apresentadas quando se justificou os resultados de CQO.   

Para a descarga, o decreto-Lei nº 18/2004 não impõe valores máximos da concentração da CBO5. 

 

 Sólidos Suspensos Totais (SST) 

SST mede o material essencialmente constituído por partículas, incluindo a matéria orgânica e 

inorgânica; é determinado para avaliar a eficácia do tratamento do efluente bem como a capacidade 

de retenção dos sólidos, do separador de fases no reator.  

Devido à falta de registos dos valores do SST, no afluente em 2013, não foi possível estimar as 

percentagens de remoção do SST.  

Na Tabela 5.20, apresentam-se as concentrações médias mensais e a eficiência do tratamento ao 

longo dos anos e na Tabela 5.19, apresentam-se as cargas poluentes e as suas respetivas 

concentrações, durante os anos considerados neste estudo. 

 A Figura 5.19, mostra a variação da concentração de SST ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Por exemplo, para uma capitação em CBO5 de 60 g/habitante/dia e uma capitação de águas residuais de 80 

l/habitante/dia, resulta numa concentração esperada de 750 mg/l 

CBO5 2013 2014 2015 

Conc. na entrada (mgO2/l) 166 219 251 

Conc. na saída (mgO2/l) 53 47 50 

Eficiência (%) 68 78 88 



 
 

77 
 

 

 

Figura 5.19 - Variação mensal da concentração de SST (2013 a 2015), na ETAR da Cidade da Beira 

Tabela 5.19 - Variação mensal da concentração de SST (mg/l) à entrada e saída da ETAR  

(Fonte: saneamento da Beira) 

Nota: a) não foi realizado por falta do equipamento  

Tabela 5.20 - Concentrações médias anuais e eficiência do tratamento em SST (2013, 2014, 2015) 

SST 2013 2014 2015 Legislação 

Conc. na entrada (mg/l) ______ 122 457 __ 

Conc. na saída (mg/l) ______ 20 47 <60 (mg/l) 

Eficiência (%) ______ 84 90 __ 

 

Atendendo que a concentração de SST na saída é inferior, em média, a 60 mg/l, nos dois anos, então 

significa que no período em estudo, a ETAR cumpriu possivelmente os requisitos do Decreto-Lei nº 

18/2004, de 2 de Junho, como consta na Tabela 2.3 do presente trabalho.  

 

5.6.3. Qualidade do efluente tratado  

 

A procura dos recursos hídricos para diversas atividades, potencia o acréscimo de grau de exigência 

em termos da qualidade destas, atendendo o seu próximo destino (utilização).Os índices de 

desempenho da qualidade do efluente tratado, obtém-se aplicando funções de desempenho aos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos determinados no efluente tratado e baseiam-se nos 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 (entrada) 
            

2013 (Saída) 11 
      

17 
    

2014 (entrada) a) a) 158 84 78 64 176,7 224 212 180 160 130 

2014 (Saída) a) a) 20 49 18 17 23,8 8 18 22 54 9,6 

2015 (entrada) 46 596 57 76 193 564 494,5 2444 263 292 314 146 

2015 (Saída) 2 54 14 18 12,2 28 40 204 50 73,5 45,3 20 

Variação da SST no ano 2013 Variação da SST no ano 2014 Variação da SST no ano 2015 
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valores limites impostos pela licença de descarga ou pela licença/contrato de reutilização de água ou 

em valores máximos existentes propostos pela entidade da ETAR (Quadros et al., 2014).  

Segundo os serviços do saneamento da Cidade da Beira, não se realizam análises dos Coliformes 

Fecais e Totais no laboratório dos serviços da ETAR por falta de equipamentos para este tipo de 

análises. Portanto, não são apresentados os valores limite, dos seguintes parâmetros: coliformes 

fecais e totais que têm uma influência relevante na qualidade da água tratada, dado que estes 

parâmetros contribuem para a qualidade da água, o que impõe limitações sobre utilização da água 

tratada, especialmente se o destino da sua utilização for a rega. Tal como explicado no subcapítulo 

2.4.1, a legislação Moçambicana (Decreto-Lei 18/2004), também não define valores limites do 

CBO5, que é igualmente importante na definição da qualidade das águas tratadas numa ETAR.  

Ao longo das etapas do tratamento, os microrganismos vão sendo eliminados, chegando mesmo a 

atingir percentagens de remoção relativamente elevadas mas em regra não suficientes, no tratamento 

secundário (99%). Segundo Metcalf & Eddy, 2003, a eficiência média de remoção de contaminantes 

num processo de tratamento de águas residuais urbanas é classificada segundo a Tabela 5.21. 

 

Tabela 5.21 - Eficiência de remoção dos contaminantes em processos de tratamento de águas residuais urbanas 

(Fonte: Metcalf & Eddy, 2003) 

  Remoção (%) 

Pré-tratamento _____ <25 

Primário _____ <75 

 Leitos Percoladores 90-95 

 Lamas ativadas 90-98 

Terciário Cloragem 98-99,99 

 

A Tabela 5.22 mostra os valores da eficiência do tratamento primário no reator anaeróbio (RAN) e 

tratamento secundário nos filtros biológicos (FIB) mais decantadores secundários (D.SEC), é 

apresentada também a eficiência total nos anos de 2014 e 2015. No entanto, observando os valores 

do FIB + DSEC, estes não chegam a atingir a eficiência esperada nesta etapa. O que se pode 

concluir é que o sistema estará a ser influenciado pela temperatura, pelas características do efluente, 

pelo caudal à entrada dos decantadores, pois é importante que a alimentação do decantador seja 

realizada de forma contínua e sem que ocorra oscilações.  

Para aumentar a eficiência dos decantadores, deverá adicionar-se alguns agentes químicos como 

coagulantes e floculantes. A adição destes reagentes visa aumentar a agregação dos flocos e que 

devido à sua maior dimensão e à densidade aceleram o processo de sedimentação das lamas e 

melhorando assim a eficiência da ETAR. 

Eficiência de tratamento (%) 

Secundário 
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Tabela 5.22 - Eficiência do tratamento no reator anaeróbio (RAN), nos filtros biológicos (FIB) + decantadores 

secundários (D.SEC) e no total da ETAR 

       

  2014   2015  

Parâmetro RAN FIB + D.SEC Total RAN FIB + D.SEC Total 

CQO 47 55 70 53 29 72 

CBO5 56 71 67 8 69 83 

SST 46 75 87 60 62 86 

 

 

Eficiência de tratamento (%) 
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6. DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E GESTÃO DE LAMAS FECAIS EM MOÇAMBIQUE 

6.1. Desafios associados ao tratamento de águas residuais e gestão de 

lamas fecais 
 

Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas Sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, 

2017, os países com o grau de desenvolvimento elevado tratam cerca de 90% das suas águas 

residuais urbanas e industriais. Já os de nível do desenvolvimento médio tratam cerca de 28% a 38%, 

e por fim os países com baixo grau de desenvolvimento, apenas cerca de 8% (UN WATER, 2017). A 

nível global, mais de 80% das águas residuais são despejadas diretamente no meio ambiente, sem 

tratamento adequado. Portanto as descargas das águas residuais não tratadas continua a ser uma 

prática comum, principalmente nos países em desenvolvimento, devido à falta de financiamento de 

infraestruturas e de capacidade técnica e institucional para a sua gestão (UN WATER, 2017). Em 

Moçambique, só cerca 5% da população urbana tem acesso à rede de águas residuais; cerca de 10% 

utiliza as fossas sépticas, cerca de 70% utiliza latrinas e cerca de 15 % não tem acesso a nenhuma 

instalação sanitária. (Júnior, 2015). 

Tomando como base os ODS até 2030, os valores no que respeita aos países com baixo grau de 

desenvolvimento como Moçambique, devem assumir urgentemente soluções seguras e sustentáveis, 

com reaproveitamento das águas residuais, garantindo uma boa dinâmica para o cumprimento da 

Agenda 2030. 

Um dos principais constrangimentos relacionados com as águas residuais em Moçambique é a 

ausência de infraestruturas para a sua coleta e tratamento. Isto é, o país apenas dispõe de três ETAR 

públicas (Beira, Maputo e Songo). Apenas as partes de “cidades de cimento” é que dispõe de redes 

de coletores.  

A maior parte da população ainda habita nas regiões periurbanas e rurais sem planeamento urbano. 

Apesar do surgimento dos novos bairros de expansão, minimamente planeados, estes não dispõem, 

em regra, de infraestruturas de saneamento, cabendo a sua construção e exploração à 

responsabilidade dos utentes.  

Para além da ausência de infraestruturas adequadas, as já existentes têm graves problemas de 

manutenção. Apesar de em algumas zonas como a Maputo/Matola e Beira/Dondo disporem de 

algumas fontes de receita (como a taxa de saneamento e limpeza das fossas sépticas na conta da 

água), os valores obtidos não são suficientes para sustentar as despesas de exploração. 

 Para complementar, a partir dos resultados das ETAR estudadas (Infulene e Beira) podem definir-se 

como principais desafios os seguintes:  
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 Na ETAR de Infulene, as dificuldades de operação prendem-se com a falta de limpeza das 

lamas nas lagoas, particularmente a extração das lamas das lagoas anaeróbias e conveniente 

deposição final. Torna-se também conveniente a limitação do acesso, através de colocação de 

vedação de proteção (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). As descargas diretas das lamas nas ETAR 

aumentam significativamente a carga de poluentes (CBO5, CQO, SST e coliformes totais e fecais), 

pelo que deve ser quantificada através da realização da análise de desempenho do sistema de 

tratamento.  

 No caso da ETAR da Cidade da Beira, constatou-se a má conservação da rede dos coletores 

das águas residuais domésticas por esta ser muito antiga e devido à fraca intervenção (apenas 1/3 

reabilitada). Estes problemas a montante da ETAR e o facto do efluente não chegar à ETAR na sua 

totalidade, bem como as restrições de abastecimento de água ao domicílio que se têm verificado nos 

últimos anos na cidade, têm influência directa no desempenho da ETAR. As falhas de operação 

devido à falta de equipamento, avarias dos órgãos e falhas na eletricidade, têm originado 

insuficiências de tratamento. Todos estes fatores constituem causas para o deficiente desempenho 

do sistema.  

 O ciclo de gestão de lamas fecais no país tem enfrentado diversas dificuldades desde a 

coleta até o destino final das lamas, devido à falta de equipamentos para esse fim, o que provoca o 

adiamento da operação de esvaziamento e recorrendo-se, em regra, a métodos muito pouco 

higiénicos de esvaziamento manual (Engidro, Hidra, Aquapor,2015); 

 A recolha das lamas fecais a partir das fossas sépticas e latrinas, enfrenta grandes 

dificuldades no que se refere à possibilidade de risco de colapso dos poços de latrinas, à dificuldade 

de acesso aos locais de recolha, ao desconhecimento da localização das tampa de acesso aos 

pontos de recolha e à dificuldade da extração das lamas secas em poços de latrinas a seco (Engidro, 

Hidra, Aquapor,2015); 

 No caso da cidade de Maputo, um dos principais desafios reside na recolha e transporte das 

lamas, isto é, às grandes distâncias a percorrer até à ETAR do Infulene e os elevados custos de 

transporte resultam na descarga indevida de lamas em áreas desocupadas mais próximas da origem 

(Engidro, Hidra, Aquapor,2015); 

 As lamas fecais das latrinas têm mais sólidos, e o processo de digestão é mais avançado, 

que no caso das ETAR de águas residuais, o que faz com que as ETAR para águas residuais não se 

adequem necessariamente ao tratamento das lamas fecais, sendo assim necessário dispor de 

instalações específicas para o tratamento dessas lamas: estação de tratamento de lamas fecais 

(ETLF) (Engidro, Hidra, Aquapor,2015); 

 Os sistemas descentralizados, que poderiam ser soluções adequadas, não fazem parte, 

precisamente, dos planos de saneamento municipais; 

 Torna-se urgente ultrapassar as dificuldades enfrentadas pelas autoridades e organizações 

responsáveis pelos vários modos da gestão das águas residuais a nível do cumprimento na 

implementação de normas e agir de acordo com o interesse coletivo; 

 O envolvimento dos cidadãos no processo de decisão é relevante, dado a necessidade da 

sua cooperação na redução e na exploração das infraestruturas, ao nivel dos bairros;   
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 É necessário incluir no processo de envolvimento, as pessoas que vivem em pobreza 

extrema, em áreas rurais remotas ou em assentamentos urbanos informais.Também é essencial 

envolver as mulheres, uma vez que sobre elas recai a maior parte dos efeitos na saúde resultantes 

da gestão não segura de dejetos humanos. 

 

6.2. Perspetivas no tratamento de águas residuais e gestão de lamas 

fecais 
 

O melhoramento das ETAR existentes no país e expansão das novas tem como objetivos principais: 

garantir a qualidade da água tratada, a eficiência dos sistemas e o suporte na gestão sustentável de 

recursos hídricos. Isto é, o sistema é considerado eficiente quando todos os requisitos em termos de 

objetivos apresentarem níveis de satisfação simultânea. 

Para além do seu valor social e ambiental, a água tem um valor económico. A água é importante para 

o desenvolvimento económico e consequente redução da pobreza. Para permitir que os serviços se 

tornem financeiramente viáveis, o preço da água deverá aproximar-se do seu valor económico, 

alcançando ao longo do tempo a recuperação total dos custos, salvaguardando sempre o acesso das 

camadas mais pobres aos serviços mínimos. 

Torna-se necessário criar um meio para a operacionalização do princípio de que o saneamento é 

responsabilidade de todos, assegurando a participação de todos de modo a garantir uma 

sustentabilidade eficaz. Deverá ainda ser estabelecido um sistema nacional de avaliação e 

certificação de comunidades livres do fecalismo a céu aberto. Neste sentido, deverá ser assegurado 

que a expansão dos serviços de saneamento esteja de acordo com as diretrizes do ordenamento 

territorial, conciliando os serviços às condições e às dinâmicas de desenvolvimento dos diferentes 

bairros. 

 Para isso, torna-se necessário fortalecer a capacidade dos serviços municipais para 

assegurar que as infraestruturas urbanas tenham um desempenho sustentável de forma a garantir a 

melhoria da saúde pública, da segurança e do meio ambiente; 

 Assegurar a articulação com outros sectores, nomeadamente com os resíduos sólidos, para 

garantir o adequado funcionamento dos sistemas de drenagem; 

 Dado que para manter estes serviços em funcionamento se exige elevados custos, então é 

necessário adotar soluções racionais nos serviços da cidade (smart cities) para se poder fazer mais 

com menos, bem como definir tarifas socialmente aceitáveis principalmente para as zonas onde a 

população tem o nível de vida mais carenciada (Engidro, Hidra, Aquapor,2015);  

 Gerir a orientação sobre intervenções necessárias e investimentos prioritários na construção 

e expansão das infraestruturas de água, de drenagem e saneamento sustentáveis, assim como a 

melhoria da gestão de inundações, dando prioridade às zonas periféricas (Engidro, Hidra, 

Aquapor,2015); 
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 Assegurar que os planos de urbanizações e o Plano Diretor Municipal incluam a construção 

de infraestruturas de saneamento; 

 Garantir a promoção da gestão ambiental, de modo a aumentar a resiliência das áreas 

urbanas e periurbanas aos impactes das alterações climáticas, contribuindo, desta forma, para o 

desenvolvimento económico em linha com as estratégias e políticas relevantes do Governo (Engidro, 

Hidra, Aquapor,2015); 

 A instalação de diversas ETAR compactas no País deve ser considerada como uma solução 

provisória, enquanto não se fizer a reabilitação do sistema público de drenagem e tratamento de 

águas residuais, sobretudo nas cidades que dispõe de redes de coletores (Engidro, Hidra, 

Aquapor,2015); 

 Adotar sistemas alternativos de tratamento de águas residuais com aplicação em situações 

individuais, em casos de locais afastados entre si, ou em caso de aglomerado populacional de 

pequena dimensão; 

 Estabelecer sistemas de esvaziamento, tratamento e deposição das lamas provenientes de 

fossas sépticas e latrinas em todas zonas urbanas; 

 Nas zonas periféricas densamente povoadas (periurbanos), a solução mais viável a ser 

adotada é o esvaziamento das fossas sépticas e latrinas e no tratamento e destino adequado. Nas 

zonas semi-rurais, onde há maior disponibilidade de espaço, pode-se optar por abandonar a latrina 

cheia e construir uma outra; 

 Para combater o fecalismo a céu aberto, devem desenvolver-se estratégias integradas 

sustentáveis, garantir a gestão efetiva de lamas fecais até 2030 e aumentar a oferta de latrinas 

melhoradas em quantidade, respeitando as condições económicas e culturais da zona e seguindo os 

critérios definidos na política da água de 2007; 

 É necessário estimular e tirar partido do conhecimento das experiências nomeadamente das 

seguintes instituições (CRA, DNA, FIPAG, ONGs, UNICEF, WaterAid, WSP, WSUP, Dadores, entre 

outros) e incentivar a inovação destas organizações.  
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7. SÍNTESE E CONCLUSÕES 
 

O aumento da densidade populacional sobretudo nas zonas urbanas e periurbanas dos países em 

desenvolvimento, tem contribuído significativamente para a degradação acentuada da qualidade das 

águas. A distribuição desigual dos recursos hídricos e o aumento da escassez de água, ao nível 

global, são também o reflexo de alterações climáticas.  

Em apoio ao desenvolvimento do presente trabalho, pode concluir-se que: o nível do abastecimento 

de água e saneamento básico em Moçambique, continua como um dos problemas mais desafiantes a 

ser ultrapassado nas próximas décadas. Daí terem sido incluídos estes desafios na Agenda 2030.  

Várias têm sido as iniciativas políticas relativas ao saneamento, ao ordenamento território e à 

descentralização que têm sido implementadas ao longo dos últimos anos. Porém, a falta de 

disponibilidade financeira, capacidade técnica e de concretizar a implementação da legislação e 

objectivos definidos pelas instituições, tem continuado a gerar imensas dificuldades, adiando as 

soluções necessárias.  

Em termos de tratamento das águas residuais, Moçambique apenas dispõe de três ETAR públicas, o 

que revela um número muito reduzido de infraestruturas atendendo à dimensão do País. A presente 

dissertação pretende ser um contributo para a análise deste sub-sector das águas e em particular 

para a área do tratamento de águas residuais.   

Após a avaliação do funcionamento da ETAR de Infulene, concluiu-se que o terreno de implantação 

da ETAR se encontrava descuidado, com proliferação de mato e sem qualquer restrição no que diz 

respeito ao acesso às instalações (Engidro, Hidra, Aquapor,2015). Verificou-se, também, globalmente 

a falta de uma operação e manutenção mínima regulares, nem que seja com uma prevalência 

semanal e com ênfase na limpeza da obra de entrada e dos terrenos marginais. No que se refere à 

análise da qualidade do efluente, os resultados apontam para uma eficiência média global de 

remoção de cerca de 80% para SST e 69% para a CQO (Engidro, Hidra, Aquapor,2015); o que é 

compatível com os valores constantes na bibliografia referente a este tipo de tratamento. Em termos 

de qualidade final, o efluente não satisfaz os requisitos constantes no Decreto 18/2004 de 2 de Junho 

(Tabela 2.3), nomeadamente para ser utilizado para rega. Esta situação pode dever-se à ocorrência 

massiva de descargas provenientes das fossas sépticas e latrinas, que fazem aumentar 

significativamente a concentração das cargas poluentes no efluente (Júnior, 2015). 

Quanto à ETAR da Cidade da Beira, sendo este um dos primeiros estudos a ser realizado desde o 

início do seu funcionamento, surgiram várias dificuldades devido à deficiência de informação e à falta 

de clareza dos responsáveis.  

Claramente há necessidade de haver mais controlo do processo, exigindo-se um maior cuidado e 

atenção i) no registo dos caudais e, ii) no laboratório, durante o desenvolvimento dos processos do 

controle dos parâmetros CQO, CBO5 e SST. Espera-se que no futuro se disponham de dados, que 
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permitam traduzir de forma mais adequada e mais clara todos os fenómenos envolvidos no processo 

de tratamento das águas residuais na ETAR. 

No que se refere à análise da qualidade do efluente, não foi possível determinar as eficiências no ano 

2013 por ausência de dados. Nos dois anos analizados (2014 e 2015), os resultados apontam para 

uma eficiência média global de remoção de cerca de 70% para a CQO, 67% para o CBO5, 87% para 

SST (para o ano 2014) e cerca de 72% para a CQO, 83% para o CBO5 86% para SST (para o ano 

2015). Os resultados são influenciados pela qualidade do afluente que apresentava características de 

diluição por infiltração na entrada da ETAR. Apesar de em termos de qualidade do efluente final, este 

parecer satisfazer os requisitos apresentados no Decreto-lei 18/2004 de 2 de Junho (Tabela 2.3), em 

termos de qualidade do efluente para rega teria de se verificar se os coliformes fecais cumprem os 

requisitos. Este tipo de análises não é realizado na ETAR. 

Para terminar, no caso particular da ETAR da Cidade da Beira, como observação quero referir que 

atualmente talvez não seja necessário construir a segunda linha de tratamento, mas sim investir na 

expansão da rede, no melhoramento das redes de drenagem das águas residuais e pluviais já 

existente, bem como nos canais de drenagem abertos para que as águas residuais possam ser 

direcionadas em perfeitas condições.  

Em particular considerando a rede das águas residuais, será desejável que o afluente possa chegar 

na totalidade à ETAR em perfeitas condições, para que o aumento do caudal venha a melhorar o 

desempenho global do sistema.  

Devido às limitações que o País apresenta em recursos humanos especializados para a área de 

tratamento de águas residuais e gestão de lamas fecais, será recomendável a utilização de soluções 

tecnológicas simples sustentáveis, adaptáveis à realidade nacional. Isto é, soluções que se adequem 

à limitação de recursos humanos especializados, à necessidade de evitar encargos significativos com 

energia, água, reagentes, materiais e equipamentos importados, definindo como opções preferenciais 

o tratamento de águas residuais por lagunagem, por filtração biológica ou por leitos de macrófitas. 

Deverá optar-se por sistemas de baixo consumo de energia. 

Deverá investir-se em estações de tratamento de lamas fecais, com carácter de urgência, dado que 

grande parte do saneamento praticado no país é do tipo sanemanto a seco. 

Deverá investir-se em laboratórios, por forma a garantir maior segurança nos resultados obtidos no 

tratamento das águas residuais. 

Como não existem análises microbiológicas poder-se-à controlar a qualidade do efluente através das 

culturas que sejam irrigadas pelas águas da ETAR. Como a legislação Muçambicana é limitada em 

termos da definição dos valores limites do controlo microbiológico, em vez de apenas utilizar a 

legislação internacional, é necessário adaptar esta legislação à realidade nacional. 
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ANEXOS 

Anexo I - Informação da base legal e de caso de estudo e resultado das 

análises  

 

Tabela 1 - Principais normas e legislação legais no sector de serviços de água e saneamento em Moçambique 

Indicação do sector Legislação Assunto 

Legislação 

Específica do 

Sector de Água 

Potável e 

Saneamento 

Decreto-lei nº 25/91, de 14 de 

Novembro 

Define a composição e funções do 

Conselho Nacional de Água 

 
Decreto-lei nº 26/91, de 14 de 

Novembro 

Em conformidade com a Lei de Águas, 

cria cinco Administrações Regionais de 

Águas (ARA Sul, ARA Centro, ARA 

Zambeze, ARA do Centro Norte e ARA 

Norte) 

 

Decreto-Lei n.º 46/94 de 22 de 

Fevereiro de1994 

 

Regula o processo de planeamento dos 

recursos hídricos, a elaboração e 

aprovação dos planos de recursos 

hídricos 

 

 
Decreto-Lei nº 72/98 de 23 de 

Dezembro 

Cria a base legal que permita a 

implementação de um Quadro de Gestão 

Delegada do Abastecimento de Água 

 
Decretos- Lei nºs 73/98 e 74/98 

de 23 de Dezembro 

Criam o Fundo do Património de 

Abastecimento de Água (FIPAG) e o 

Conselho de Regulação do 

Abastecimento de Água (CRA) 

 
Decreto-Lei nº 92/2002 de 12 de 

Outubro 

Aprova o regulamento interno do 

Concelho de Regulação do 

Abastecimento de Água (CRA) 

 
Regulamento dos Sistemas 

Públicos de Distribuição de Água 

 

Aprova o regulamento dos sistemas 

públicos de distribuição de águas e 
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e de Drenagem de Águas 

Residuais (Decreto-Lei n.º 

30/2003 de 1 de Julho de 2003) 

drenagem de águas residuais 

 
Decreto-Lei nº 18/2009 de 15 de 

Maio 

Alarga o mandato do CRA para 

abastecimento de água e saneamento 

em todos os centros urbanos 

 
Decreto-Lei nº 19/2009 de 15 de 

Maio 

Cria a Administração de Infra-estruturas 

de Água e Saneamento (AIAS) 

 
Decreto-Lei nº 256/2011 de 14 de 

Novembro 

 

Aprova o Regulamento Interno da 

Administração de Infra-estruturas de 

Água e Saneamento (AIAS) 

 
Decreto-Lei n.º 142/2012 de 11 

de Julho de2012 

Aprova o regulamento interno do 

concelho de abastecimento de Direção 

Nacional de águas (DNA) 

Contratos de 

Concessão 

Regulamento de Licenças e 

Concessões de Água (Decreto-

Lei nº 43/2007 de 30 de Outubro) 

Aplica-se exclusivamente às águas 

interiores que se encontram fora da 

acção das marés e/ou cujas massas de 

água (lagos e lagoas) se comunicam 

com o mar somente nas marés vivas 

Outros 

Estratégia Nacional de 

Gestão de Recursos Hídricos 

(Agosto 2007) 

A Lei de Águas, os respectivos 

regulamentos, e a Política de Águas 

constituem instrumentos legais 

importantes na gestão dos recursos 

hídricos em Moçambique 
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Tabela 2 - Regulamento sobre padrões de qualidade ambiental e de emissões de Efluentes (Decreto nº 18/2004 

de 2 de Junnho 

 

 

Tabela 3 - Representa Valores médios mensais do caudal que chegou à ETAR nos três anoas em estudo (2013 

a 2015) (Saneamento da Cidade da Beira) 

        

Mês 2013 2014 2015 

JANEIRO 76142 93241 32835 

FEVEREIRO 122159 51313 53216 

MARÇO 84332 64602 19190 

ABRIL 48791 69965 16474 

MAIO 46926 58136 23547 

JUNHO 45953 41664 29993 

JULHO 37805 35546 28065 

AGOSTO 21393 30361 26852 

SETEMBRO 26316 23817 17124 

OUTUBRO 65135 26770 27044 

NOVEMBRO 46175 18705 31126 

DEZEMBRO 72267 33589 32730 

Total 693394 547709 338196 

Caudal (m3/dia) 
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Tabela 4 - Resultados de análises do controle de eficiência no ano 2013 na ETAR da Beira (Saneamento da 

Cidade da Beira)  
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Tabela 5 - Resultados de análises do controle de eficiência no ano 2014 na ETAR da Beira (Saneamento da Cidade da Beira) 
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Tabela 6 - Resultados de análises do controle de eficiência no ano 2015 na ETAR da Beira (Saneamento da Cidade da Beira) 
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Figura 1 - Esquema representativo da ETAR da Cidade da Beira (Adapitada da ETAR da Beira) 
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Figura 2 - Planta da ETAR da Cidade da Beira (Fonte: Saneamento da Cidade da Beira) 
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Figura 3 – Foto da obra de entrada da ETAR de Infulene (Egidro, Hidro, Aquapor, 2015), 

 

 

Figura 4 - Exemplo de esquema de uma instalação de tratamento de lamas fecais (Barroso et al., 2015) 

 

 

Figura 5 – Foto da Estação Elevatória (EE4) (à esquerda) e caudalimetro instalado na obra de entrada (à 

direita) da ETAR da Cidade da Beira 
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Figura 6 - Mapa da Cidade da Beira que representa limites da área habitacional, área agrícola e a ária 

inundada (Adaptada de Município da Beira) 

 

 

Anexo II - Soluções de saneamento mais aplicadas em Moçambique  

 

Em Moçambique, utiliza-se maioritariamente sistemas de tratamento descentralizados, em que 

muitas das vezes, estes ficam num local isolado da população, relativamente afastadas das 

zonas de convívio, de modo a não perturbar o ambiente de vivência. De seguida descrevem-se 

algumas soluções tecnológicas de saneamento mais utilizadas em Moçambique. 

Latrinas abertas ou deposição a céu aberto: a deposição dos dejetos é feita diretamente no 

meio ambiente. 

 

Buraco no solo ou fossa superficial de pelo menos 30 cm de profundidade: este tipo de 

latrinas é mais utilizado por trabalhadores dos campos agrícolas. Neste caso o solo é o único 

elemento de depuração da carga orgânica. Vantagens: não envolvem custos e funcionam 

como fertilizantes. Desvantagens: atraem muitos insectos e promove a disseminação de 

parasitas intestinais. 
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Esquema de buraco no solo (Adapitada de OMS, 1992) 

Latrina de balde: este tipo de latrina consiste na deposição dos excrementos no balde que 

depois são depositados no solo, em massas de água ou em locais especializados para a 

recolha tal como nas descargas para sistemas de tratamento de águas residuais através de 

coletores ou deposição directa. Vantagens: não envolvem custos. Desvantagem: necessidade 

de transporte manual de dejectos até ao destino final e promove a disseminação de parasitas.  

 

 Esquema de latrina a balde (Adapitada de OMS, 1992) 

Latrinas suspensas: são latrinas construídas sobre os rios, lagos ou mar, os dejetos são 

diretamente depositadas nas massas de água e depois são transportadas pelas correntes; 

neste caso o processo de diluição da poluição é fundamental. Vantagens: envolvem custos 

reduzidos, latrina isolada da habitação, fácil utilização e pode ser construído pelos próprios 

utilizadores. Desvantagens: contaminação de massas de água e das populações a jusante, 

diluição da poluição, contaminação do meio receptor e promove a disseminação das parasitas 

intestinais. 
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Esquema de latrina suspensa (Adapitada de OMS, 1992) 

Latrinas com descarga de água ou com sifão (Sifão funciona como uma selagem por água, 

isola odores e diminui a presença de insectos) é um tipo de latrina que se encontra equipado 

de um sifão onde se depositam os excrementos, sendo depois feita uma descarga com água 

que os arrasta para a fossa que os retém. Vantagens: custos reduzidos, controlo de insectos, 

ausência de cheiros, mais segura em termos do funcionamento mesmo quando não há muita 

disponibilidade da água. Desvantagens: necessidades de utilização da água param a descarga. 

 

Esquema de latrina de sifão (Adapitada de ” Pour-flush latrine” Adaptada de: Harvey, et al (2002)) 

Latrinas ventiladas: neste tipo de latrinas é incorporado o tubo de ventilação da fossa para o 

exterior para promover a remoção de mau cheiro que se acumula no interior da fossa, este 

tubo deve ser mais alto que estrutura da latrina (deve terminar no mínimo a 30 cm acima da 

estrutura). O tubo deve ser pintado de preto para promover o rápido aquecimento e facilitar a 

subida do ar, permitindo a eliminação dos maus odores sem perturbar o ambiente). Vantagens: 

baixos custos, fácil utilização, ausência do cheiro nas latrinas, controlo de insectos. 

Desvantagens: no interior da latrina não é necessária a tampa para tapar o buraco, 

contribuindo para a entrada de mosquitos na fossa. No entanto, o controlo de mosquitos é feito 

mantendo o interior da latrina escuro, e introduzindo no tubo de ventilação uma grelha de 

retenção de insectos. 
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Esquema de latrina ventilada (Adaptada de: Cotton, et al (1995)  

 

Latrinas a seco ou latrina de fossa simples: é a instalação mais simples construída em 

madeira ou tijolos. Neste sistema os excrementos são recolhidos num compartimento por baixo 

da latrina e são secos por acção do calor, ventilação e evaporação. Depois de cada utilização 

deve ser adicionado cinza, cal ou mesmo terra que favorece a secagem e evita a presença de 

insectos. Periodicamente é necessário empurrar a mistura de excrementos para a extremidade 

do compartimento de modo a não obstruir a entrada e facilitar o processo de secagem. 

Vantagem: não necessita de água para o seu funcionamento, é de fácil utilização, é uma 

técnica mais simples em termos de recolha de excreta e envolve custos reduzidos. 

Desvantagens: atraem muitos insectos e liberta mau cheiro; não é compatível com solos 

rochosos ou níveis freáticos elevados, ou zonas inundáveis. 

 

Latrina de fossa simples (a esquerda) e manutenção (a direita) (waterAid, 2013 e IEH, 2009) 

Latrinas de compostagem são similares às anteriores latrinas a seco, embora o processo de 

decomposição dos excrementos seja diferente. Neste processo não é obrigatório fazer a 

separação da urina; é necessário adicionar material vegetal (folhas, ramos, aparas de madeira, 

etc), após cada utilização. A fossa onde ocorre o processo de compostagem recebe 

alternadamente os excrementos e as cinzas, terra e materiais vegetais. O período de 
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estabilização tem de ser cumprido para garantir que o composto estabilizado possua todas as 

características necessárias para aplicação no solo como fertilizante, e prevenir o efeito de 

contaminação para as pessoas que manuseiam o composto. A opção possível é construir um 

sistema que tenha dupla latrina e simultaneamente dois compartimentos por baixo, Para que 

quando um dos compartimentos estiver cheio poder fechar-se para deixar o processo de 

compostagem funcionar e utilizar o do lado. Esta técnica é adequada para as zonas rurais 

devido as práticas agrícolas e utilização do composto produzido; também é aconselhável para 

locais onde há restrições de água para higiene pessoal. 

 

 

Esquema de latrina (a esquerda) e manutenção (a direita) de compostagem (OMS, 1992 e IEH, 2009) 

Latrinas de fossa dupla: são latrinas com duas fossas para a mesma latrina para garantir que 

quando uma das fossas fica cheia é colocada uma cobertura de terra e a estrutura da latrina é 

deslocada para cima da segunda fossa. Passado um longo período do tempo os excrementos 

da outra fossa estarão decompostos e estabilizados, podendo serem retirados para aplicar no 

solo como fertilizantes, permitindo que esta possa ser reutilizada. Esta técnica é mais aplicada 

nas zonas rurais onde existe défice de água. 

 

Esquema de latrina de fossa dupla (OMS, 1992) 

Latrina de fossa impermeável: é construída por cima da fossa selada; esse tipo de latrinas é 

mais utilizado nas zonas onde as fossas são proibidas em termos sociais ou técnicos. 

Vantagens: não necessitam de abastecimento de água no local, sendo no entanto mais 

dispendiosas que as fossas sépticas. Desvantagens: são mais caras que as latrinas simples 
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ventiladas e de descarga de água, necessita de limpeza regular para remoção de lamas e 

exigem abastecimento de água. 

 

Esquema de latrina de fossa impermeável (Adaptada de: Harvey, et al., 2002)) 

Fossa séptica: são sistemas adequados para regiões onde existe maior disponibilidade de 

água, tendo as próprias fossas capacidade de retenção e tratamento. Geralmente são 

instalados em regiões onde existe abastecimento de água em maiores quantidades. 

Normalmente a fossa que coleta as águas das instalações sanitárias é separada da fossa que 

coleta águas relacionados com os restantes serviços domésticos. Este tipo de infraestruturas é 

feito apenas em unidades familiares. 

 

Esquema de latrina de fossa séptica (Adapitada de: Harvey, et al (2002)) 

Vantagens: garantem a possibilidade de ter instalações sanitárias completa dentro da 

habitação e também coleta o resto das águas residuais produzidas dentro da habitação. 

Desvantagens: i) exige custos elevados, ii) exige limpezas regulares para garantir a remoção 

de lamas e iii) necessita de abastecimento de águas regulares. 
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